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RESUMO 

Nossa pesquisa pretende descrever a trajetória do Orçamento Participativo desde seu 

surgimento, em 1988, até 2000, através de seu processo de implantação e desenvolvimento 

que vem garantindo uma formação para a cidadania a partir de uma prática de participação 

política junto às populações integrantes do espaço social de Porto Alegre. Esse sistema 

estratégico de administração dos recursos públicos constituiu-se num exemplo da participação 

popular no espaço social. Tomou-se mesmo um instrumento símbolo da cidade, pois suas 

técnicas contribuem para esboçar um novo perfil da "formação para a cidadania". Nossa 

metodologia, partindo do objetivo de investigar a natureza da formação para a cidadania 

proporcionado pelo Orçamento Participativo, utilizou como técnicas de procedimento 

pesquisas documentais e bibliográficas, além de contatos diretos com vários agentes. Os 

instrumentos de pesquisa empregados nas coletas de dados, análise e interpretação, seguiram 

as seguintes técnicas: entrevistas junto aos conselheiros populares regionais e aos delegados 

das comissões temáticas.(representantes eleitos no processo do Orçamento Participativo); 

pesquisa documental e análise de conteúdo. As categorias de análise trabalhadas foram: o 

Orçamento Participativo, a formação para a cidadania e o habitus político (como um 

conhecimento adquirido, um haver, e/ou capital que indicam uma disposição incorporada, 

quase postural). Tal pesquisa é inédita devido à utilização do pressuposto teórico

metodológico do sociólogo francês Pierre Bourdieu. Seus resultados têm demonstrado que 

garantir, em nível municipal, a transferência do poder de decisão dos investimentos públicos 

aos cidadãos de Porto Alegre proporciona um processo de politização cada vez mais amplo 

através da participação, autonomia e conseqüente formação de um novo habitus, rumo à auto 

gestão. Considerando que o processo de formação oportunizado pelo Orçamento Participativo 

garante uma valorização dos agentes sociais, este desencadeia um desabrochar do cidadão. A 
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formação para a cidadania portanto, proporcionada por essa prática em mais de dez anos 

consecutivos, vem obtendo um reconhecimento internacional de destaque no cenário político 

do final do século xx. 
Palavras chaves: Orçamento Participativo; formação para a cidadania; habitus político. 



ABSTRACT 

Our research intends to describe Participatory Budget trajectory from its appearance, 

In 1988, up to 2000, through its establishment process and development that it comes 

guaranteeing a formation for the citizenship starting from a practice of political participation 

close to the integral populations ofthe social space ofPorto Alegre. That strategical system of 

administration of public resources became an example of the people's participation in the 

social area it has become even an instrument-symbol of the city, because its techniques 

contribute to draw a new profile of the education for the practice of citizenship. Our 

methodology, according to our objective of investigating the nature of the education for the 

practice of citizenship oiTered by the Participatory Budget has used as techniques of 

procedures documentary and bibliographical research, besides direct contact with several 

agents. The research instruments employed in the collections of data, analysis and 

interpretation, carried on the following techniques: interviews with the regional counselors of 

the people and with the representatives of thematic committees (elected representatives in the 

process of the Participatory Budget); documentary collection, analysis carried out were: The 

Participatory budget, the education for the practice of the citizenship and the poli ti cal, 

ideological conduct (as a knowledge acquired, a credit property, and/or capital which indicate 

an incorporated disposition, almost a rule made by the municipality). This research is 

unprecedented never before experieneed due to the utilization of the theoretical

methodological project of French sociologist Pierre Boudieu. Its results have shown that so as 

to assure, on a municipality leveI, the transfer of the power of decision of the public 

investments to the citizens of Porto Alegre oiTers a process of politicization that becomes 

more and more ample through the participation, autonomy and consequential formation of 

new conduct, heading towards an administration complying with proper norms. Considering 

that the process of formation favored by the participatory budget assures a personal 
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appreciation of the social agents, thus marking possible the progress of the citizen. The 

education for the practice of citizenship consequently, offered by those practices during ten 

years consecutively, is achieving intemational recognition that excels itself in the political 

scenario of the twentieth century. 

Key works: Participative Budget, Education for the practice of the citizenship, ideological 

conduct. 



INTRODUÇÃO 

A formação para a cidadania, através de ações públicas em nível de governo, implica 

em uma novidade política multi dimensional e repleta de significados. Com efeito, o contexto 

social, político e econômico de 1988 possibilitou a emergência eleitoral de uma coligação de 

partidos de esquerda conhecida como 'Frente Popular', a qual instaurou o, Orçamento 

Participativo. A temática "formação para a cidadania", institucionalizada por uma prática 

político-pedagógica propiciada pelo Orçamento Participativo em Porto Alegre, a partir das 

eleições municipais de 1988, se constitui no fenômeno a ser investigado. 

Nosso objetivo geral é descrever a trajetória dessa estratégia desde seu surgimento, em 

1988, até 2000, através de seu processo de implantação e desenvolvimento que vem 

garantindo uma formação para a cidadania a partir de uma prática de participação política 

junto às populações integrantes do espaço social de Porto Alegre. 

A democratização das relações de poder, através da participação do cidadão nas 

decisões orçamentárias e de investimentos na cidade, acontece a partir da divulgação de 

informações junto aos agentes, conferindo-lhes novos conhecimentos capazes de desencadear 

práticas duradouras, portanto, formativas. Durante a discussão do Orçamento Participativo, 

são desenvolvidas experiências de convívio que capacitam e qualificam o cidadão em 

habilidades que por sua vez, melhoram os desempenhos sociais. Assim se instaura um saber 

específico do "ser cidadão" participativo. 

O tema não se esgota neste estudo, uma vez que o mesmo comporta várias leituras e 

interpretações. 

O presente trabalho é organizado em duas partes. A primeira refere-se à temática 

investigativa e destaca os elementos mais significativos do objeto de estudo. O primeiro 

capítulo faz a introdução do problema, define seu conceito, as dimensões e perspectivas de 

estudo da categoria "formação", apresenta as hipóteses da dissertação, desenvolvendo ainda 
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considerações sobre a importância da investigação. O segundo e terceiro capítulos apresentam 

uma bibliografia comentada. 

Os pressupostos teóricos que orientam a pesquisa seguem no quarto capítulo. Foram 

utilizados diagramas para detalhar a problemática do estudo e o sistema de hipóteses em que 

definimos a categoria abordada, seu conceito e dimensões, encerrando esta parte. 

A pesquisa inclui a coleta de dados, a análise das entrevistas e de documentos 

institucionais, além de consultas a matérias jornalísticas e boletins de várias procedências. 

Parte do material institucional foi anexado ao presente trabalho. 

A segunda parte, constituída de quatro capítulos, refere-se ao processo de formação 

parta a cidadania. No capítulo um ressaltamos o processo político da época, quando as 

eleições municipais de 1988 em Porto Alegre se constituíram numa ruptura no campo de 

poder político, possibilitando a instauração da gestão da Administração Popular e das 

condições de democratização do poder. 

No capítulo dois, tratamos da instauração do habitus político, ou seja, das disposições 

que se instauram através da metodologia de trabalho e que se constituem em fatores 

determinantes na formação do cidadão que participa do processo. No capítulo três, abordamos 

a formação para a cidadania, objeto de estudo dessa investigação e constituição do saber-ser, 

enquanto reforço a esse exercício, bem como as diferentes fontes de conhecimentos. No 

capítulo quatro, analisamos as tendências do Orçamento Participativo, demonstrando sua 

ampliação e extensão em outros âmbitos do campo do poder. 

Para encerrar, apresentamos nossas considerações, destacando elementos e 

particularidades do processo do Orçamento Participativo, o qual ainda se mantém em contínua 

transformação e aprimoramento. 

Referências e anexos complementam este trabalho, através do qual pretendemos 

colaborar na ampliação dos saberes e nos processos de formação para a cidadania. 



PARTE I - TEMÁTICA INVESTIGATIVA 

Capítulo 1 - A PROBLEMÁTICA DE PESQUISA 

1.1 - Formulação do problema de pesquisa 

Hoje, nosso grande desafio, frente à rapidez dos acontecimentos, é repensar a 

formação do cidadão diante das complexas demandas da atualidade. 

Ressaltamos que o tema "formação para a cidadania" vem sendo motivo de novas 

pesquisas e investigações sociológicas parecendo concentrar muitas preocupações de nossa 

sociedade. O Estado, através de diferentes governos, vem pautando programas para melhorar 

essa formação sob diferentes enfoques. Isso nos leva a pensar que, tanto a sociedade política 

como a sociedade civil, têm reservado à formação um lugar de destaque. 

A formação para a cidadania é viabilizada através de um processo de integração dos 

agentes sociais, pois as habilidades teóricas e práticas possibilitadas pela sociedade atual 

proporcionam ao homem moderno uma maior participação enquanto "ser histórico" no 

mundo. A formação política voltada exclusivamente para o cidadão não é uma estratégia 

única do sistema produtivo ou das instituições educacionais no mundo globalizado. Pelo 

contrário, constitui-se num processo contínuo e interativo desencadeado pelas práticas sociais 

em diversos campos da sociedade. 

Em Porto Alegre, o chamado Orçamento Participativo é um exemplo peculiar de 

formação que, apoiado na rede de ralações de seus agentes, tende a garantir a constituição de 

um passaporte simbólico para a cidadania. Através da participação popular, o cidadão vai 

assumindo gradualmente a sociedade em que vive, seus problemas e carências, ao mesmo 

tempo em que discute, decide e altera a realidade enquanto agente social. 
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Experiência similar transfonnou o município de Lages (SC), durante o processo do 

Orçamento Participativo. Naquele momento, o Prefeito Juarez Furtado e, posterionnente, o 

Prefeito Dirceu Carneiro (ambos do PMDB) desenvolveram experiências de participação 

popular durante seis anos. Em 1992, porém, o município retomou às velhas práticas 

administrativas. Outras experiências, como em Vila Velha e Boa Esperança (ES) mantêm viva 

a participação popular até hoje. Diadema (SP), ltabuna (BA), Betim (MG) também 

exemplificam essas novas estratégias desencadeadas por administrações municipais 

comprometidas com a mudança na fonna de distribuição dos recursos públicos através da 

participação popular, as quais ampliam o conceito de fonnação voltada para a cidadania. 

Atualmente, a experiência mais importante desta prática no Brasil encontra-se na 

cidade de Porto Alegre, demonstrando que transferir o poder de decisão das instâncias do 

governo para a população é, também, uma fonna de garantir ao cidadão uma certa autonomia 

e o exercício de habilidades até então não priorizadas. O Executivo, ao partilhar esse poder, 

não se limita mais ao simples gerenciamento do município e a elaboração de leis junto com o 

Legislativo, pelo contrário, passa a participar ativamente como um agente mediador no 

processo da tomada de decisões, discutindo em igualdade, junto com a população, quais as 

melhores ações a serem implementadas na cidade. 

A fonnação através da participação surge então, como um processo de politização que, 

cada vez mais, qualifica o agente em seu exercício de cidadania, pennitindo o alargamento 

dos horizontes individuais e uma melhor compreensão do que seja o papel do indivíduo na 

sociedade. Essa possibilidade valoriza o cidadão, na medida em que legitima suas ações e 

comportamentos. 

A instauração desse processo repercutiu em várias esferas da sociedade, uma vez que a 

participação observada em Porto Alegre se avoluma ano a ano. Nos últimos doze anos, esse 

campo de fonnação vem se apresentando como um modelo, um referencial e um espaço de 

potencialidades reservado à cidadania. Em nível municipal, considera-se que as respostas às 

demandas chegam mais rapidamente às realidades locais, pois a pressão das populações na 

busca de soluções para seus problemas pontuais se dá de fonna mais articulada. Tais 

planejamentos participativos municipais transfonnam-se em um "sistema simbólico do 

imaginário".l Esse imaginário pennite que a formação se consolide, tendo em vista o 

envolvimento coletivo, de fonna a constituir-se na essência do "ser cidadão". 

1 PINTO, José Roberto. Pelo Orçamento Participativo. Folha de São Paulo. 1998. p. 3. 



5 

Assim, as estratégias desencadeadas pelo Orçamento Participativo se difundem 

enquanto mecanismos de expressão da participação popular, e constituem-se numa ferramenta 

decorrente da criação e aperfeiçoamento de uma política que busca discutir a distribuição dos 

recursos para investimentos na cidade. O início da implantação dos "Orçamentos 

Participativos" surge nas administrações comandadas pelos partidos de esquerda, 

demonstrando uma proposta de democratização do poder e uma competência organizacional e 

administrativa do processo.2 

Essa fonna alternativa de distribuição de recursos com a participação popular envolve 

os vários segmentos sociais e registra um avanço no processo de democracia, comprovando a 

grande importância do assunto. Refletindo um método pedagógico de democratização, o 

Orçamento Participativo passa a representar um processo de 'fonnação educadora e política 

para a cidadania' reconhecida internacionalmente. 

Ao desvelar essas questões através da pesquisa e da investigação científica, buscamos 

evidenciar os dados colhidos junto aos agentes que compõem esse campo político, 

verificando: 

Como o Orçamento Participativo vem garantindo um processo de formação para 

a cidadania na cidade de Porto Alegre de 1988 a 2000? 

Pretende-se, a segUIr, apresentar a concepção da categoria central de nossa 

investigação e suas dimensões pertinentes. 

1.2 - Conceituação da categoria central - Formação para a cidadania 

A concepção de 'fonnação' tem seu significado alterado pelas emergentes exigências 

de um mercado globalizado marcado por avanços tecnológicos sem precedentes em nossa 

história. A 'fonnação para a cidadania' passa, atualmente, a condensar articulações que 

incluem um processo pautado pela reflexão e pela participação popular, esta concebida como 

um processo democrático de resgate social e conquista da autonomia organizativa dos agentes 

SOCIaIS. 

2 BITTAR, Jorge. O modo petista de governar. P. 210. 
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Essa aquisição se dá através de um "( ... ) processo contínuo e múltiplo,,3 sendo vários 

os espaços nos quais ela acontece, incorporando todas as dimensões humanas. A formação 

integral hoje necessária, extrapola o espaço da educação formal e considera muitos outros 

espaços da vida social, em termos de convívio, percepções, sensações e vivências na 

construção do cotidiano. Nesse sentido, 

"(. .. ) O domínio ou, pelo menos, a possibilidade de desenvolver uma 

compreensão sobre caminhos que estão sendo percorridos pelas ações 

humanas na direção de simplificar processos, de condensar processos e de 

transmitir e estocar informação, deveria se fazer acessível a todos (. .. ) 

devendo buscar e/ou estar pronto para receber formação. Precisamos, (. .. ) 

abrir nossas portas para um universo novo, para uma formação renovada, 

como também trazer para a educação, profissionais que tenham um outro tipo 

de informação e que possam trazer a sua contribuição, mas no sentido de 

podermos conviver com essa lógica que se instala, justamente para trazê-la a 

nosso serviço e não nos sujeitarmos a ela por desconhecimento (. .. ). Somente 

dessa maneira estaremos propiciando ambientes de aprendizagem 

contextualizados a partir do exerCÍcio pleno da cidadania (. .. ) ". 4 

A passagem é bastante significativa. Trata-se do chamamento a uma formação 

renovada, com novas dimensões. Tal processo estimula habilidades, experiências próprias e 

capacidades práticas, entre outros fenômenos. O conceito de formação para a cidadania passa 

a expressar um conjunto de conhecimentos, experiências, desenvolvimentos, 

interdisciplinaridade, cooperação e conquista da autonomia. Conforme nos apontam os 

autores Lopes e Artilles, constitui-se como 

3 LOPES, Andreu e ARTILLES, Martin. Las relaciones entre forrnacion Y empleo: Que formacion, para que 
empleo? In Formação e trabalho e competência: questões atuais. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998.p. 187. 

4 FAGUNDES, Lea da Cruz e BASSO, Marcus V. Azevedo. Informática educativa e comunidades de 
aprendizagem. In Identidade Social e a construção do conhecimento. Porto Alegre: ed. SMED-PMPA, 1997, 
p. 321. 
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"(...) um processo de valorização social, que não só envolve conhecimentos 

técnicos, como também dimensões atitudes e comportamentos inscritos em um 

currículo oculto(. .. ) ". 5 

A 'formação para a cidadania', como processo, perpassa muitas gerações. Várias são 

as condições básicas para o desabrochar da cidadania, com vistas à formação dos agentes num 

contexto de direitos e deveres. 

Fazem parte do projeto de cidadania, componentes, tais como: 

"a) a noção deformação, não de adestramento(. .. ); 

b) a noção de participação, de auto promoção, de auto definição ou seja, o 

conteúdo central da política social, entendida como realização dà sociedade 

participativamente desejada; 

c) (...); 

d) a noção de direitos e de deveres, sobretudo os fundamentais, tais como os 

direitos humanos, os deveres de cidadão, o direito à satisfação das 

necessidades básicas, o direito à educação, etc.; 

e) a noção de democracia, como forma de organização sócio-econômica e 

política mais capaz de garantir a participação como processo de conquista; 

j) a noção de liberdade, igualdade, comunidade, que leva à formação de 

ideologias comprometidas com processos de redução da desigualdade social e 

regional, com o desenvolvimento, a qualidade de vida e o bem-estar 

culturalmente definidos, com a satisfação das necessidades básicas e a 

garantia dos direitos fundamentais, inclusive justiça e segurança pública; 

g) a noção de acesso à informação e ao saber (. .. ); 

h) a noção de acesso a habilidades capazes de potencializar a criatividade do 

trabalho, visto aqui como componente cultural, mais do que como simples 

I d . ,,6 e emento pro uflvo . 

S LOPES, Andreu e ARTILLES, Martin. Las relaciones entre fonnacion Y empleo: Que formacion, para que 
empleo? In Formação e trabalho e competência: questões atuais. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998. p. 187. 

6 DEMO, Pedro. Participação é conquista. 1996. 
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o conceito da categoria 'formação' que ora discutimos e que foi desenvolvido pelo 

Orçamento Participativo, será abordado por nós como categoria 'formação para a cidadania' 

pressupondo ainda outros componentes, tais como: 

a valorização social~ 

a capacidade de articular informações, percepções e conhecimentos necessários à 

sistematização das atividades~ 

o desenvolvimento de habilidades que envolvam as várias dimensões dos indivíduos 

com ênfase em sua capacidade crítica e atuação autônoma; 

os comportamentos oriundos da participação nos espaços de convívio, que constituem 

as experiências pessoais. 

O processo de formação para a cidadania considera os saberes empíricos construídos 

através da prática comunitária e das necessidades encontradas no cotidiano. Nisso reside a 

possibilidade de conciliar os desejos e as necessidades dos homens, enquanto indivíduos 

(subjetividades) e enquanto agentes grupais no espaço social. 

Ao assumir-se enquanto agente na sociedade apto a modificar-se e modificá-la, o 

homem caracteriza-se como um ser histórico, inacabado, objeto de suas próprias 

modificações. 

"Gosto de ser gente porque inacabado, sei que sou um ser condicionado mas 

consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele ". 7 

A idéia principal enfatiza a autonomia dos cidadãos através da apropriação do 

conhecimento da realidade, processo pelo qual, sua liberdade e autodeterminação preenchem 

gradativamente o espaço antes ocupado por sua dependência de esquemas estruturais de poder 

não conscientizados. Em resumo: o indivíduo geralmente se submete à situação pré-existente 

quando ainda não aprendeu a questionar seu habitat social. Sua autonomia, pois, vai se 

fundamentando na responsabilidade assumida através do seu próprio processo de 

aprendizagem. 

7 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. p. 59. 
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Observa-se que as demandas de novos modos de formação chocam-se com os modos 

tradicionais de instituições tão diversas como: "(...) famílias, ou professores e estruturas 

sociais, políticas, econômicas e culturais que incluem também o governo, a igreja, a escola, 

etc.'.8 Dentro dessa extensão, temos uma totalidade e uma diversidade que não se restringem 

aos saberes técnico-científicos, mas englobam saberes sócio-culturais e comportamentais, os 

quais se instauram através da integração, da participação e da comunicação social. 

Nesse sentido, podemos destacar que: 

a reconstrução da produção intelectual e a renovação pedagógica dos sistemas de 

aprendizagem apresentam de forma sintética, uma nova concepção da 'formação para 

a cidadania' incluindo a proposta de um 'cidadão plural'~ 

essa pluralidade é decorrência do que seria a 'modernidade' nas relaçÕes sociais, 

exigindo saberes diversificados cada vez mais complexos,9 consubstanciando-se como 

uma prática pedagógica. 

fruto de uma correspondência entre a participação e os saberes adquiridos e 

construídos, a formação para a cidadania ocorre a partir de vivências nas instituições 

formais e não-formais. 

Partindo do princípio de que a formação é um processo contínuo e múltiplo que não 

pressupõe somente uma continuidade, mas também admite a possibilidade de rupturas por 

onde a cultura se renova, priorizaremos as dimensões desta categoria central articulada às 

várias alternativas, modalidades e dimensões do processo. Consideramos, pois: 

formação para a cidadania enquanto um processo de aquisição de conhecimentos e 

habilidades intelectuais e/ou técnicas, frente a um processo de valorização social 

através da participação e da aprendizagem~ 

que a formação é adquirida pela tomada de uma posição autônoma, a partir das 

relações sociais, das disputas e decisões em diferentes espaços, existindo 

8TANGUY, Lucie. Mudanças técnicas e recomposição dos saberes ensinados aos trabalhadores: dos discursos às 
práticas. In Formação, trabalho e competência. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998. p. 75. 

9 MELLO, Guiomar. Cidadania e competitividade - Desafios do terceiro milênio. p. 38 
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disponibilidade prévia para assimilar informações e transmiti-las aos diferentes 

grupos, - o que assegura a reprodução da formação, rumo a sua democratização. 

A partir do pressuposto de que a formação se estabelece nas relações de disputa 

entre agentes sociais, enfocaremos o processo de formação dos Conselheiros do 

Orçamento Participativo. Os aspectos mais relevantes do processo serão 

desenvolvidos nos próximos capítulos através das dimensões inerentes à categoria 

central desta pesquisa, utilizando o referencial teórico de Pierre Bourdieu a ser exposto 

na seqüência. Enumeramos, a seguir, nossas hipóteses para o caso. 

1.3 - Hipóteses 

A instauração do Orçamento Participativo, bem como o processo de formação para a 

cidadania por ele desencadeado, estão diretamente associados à dinâmica estrutural do campo 

do poder político, articulado, ao mesmo tempo, de forma interativa e/ou conflitiva à dinâmica 

estrutural do campo social. 

Nessa medida, supõe-se que: 

1 - O Orçamento Participativo, instituído em 1989 pela Prefeitura Municipal de Porto 

Alegre, e possível graças à ruptura social e política ocorrida nas eleições municipais do ano 

anterior, desencadeia uma nova orientação na gestão administrativa do planejamento urbano. 

Esse fato inaugura mudanças importantes ao possibilitar a participação popular e garantir as 

condições de instauração de um processo de democratização do poder. 

2 - O Orçamento Participativo propõe a valorização social dos segmentos populares 

organizados. Essa nova proposta possibilita as condições básicas para o estabelecimento de 

estratégias que visam instaurar práticas sociais renovadoras e estruturantes de um habitus 

político nos agentes sociais, membros do Conselho do Orçamento Participativo. 

3 - A formação para a cidadania também pode ser analisada por seu reflexo nas 

relações sociais evidenciadas nas ações dos agentes participantes do processo. Assim, ações 
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decorrentes da sistematização do ciclo do Orçamento Participativo, a dinâmica proposta para 

participação e a conseqüente experiência vivida pelo grupo possibilitam um processo de 

aquisição de disposições que tenham em vista transformar o espaço social. 

4 - A persistência do Processo Participativo em Porto Alegre permite afirmar que o 

exercício dessa prática está consolidado na cidade. Porém, a dinâmica própria do campo 

político, com sua instabilidade intrínseca, poderá mudar as relações de força entre os vários 

agentes e determinar o fim desse processo em administrações politicamente pouco 

interessadas em seus resultados. As perspectivas abertas pelas últimas eleições (2000, 

municipais~ 1998, estaduais: quarta gestão da Administração Popular em Porto Alegre; 

primeira no Estado) levantam, contudo, a possibilidade de que esse processo alcance um 

âmbito maior, ensejando a construção de um novo habitus político para um número sempre 

maior de cidadãos. 

Colocadas à prova essas hipóteses, pretendemos descrever o movimento do 

Orçamento Participativo no campo político e na relação com o campo social, verificando os 

objetivos que seguem. 

1.4 - Objetivos 

1.4.1 - Objetivo Geral 

Nosso objetivo geral é descrever a trajetória do Orçamento Participativo desde seu 

surgimento, em 1988, até 2000, através de seu processo de implantação e desenvolvimento 

que vem garantindo uma formação para a cidadania a partir de uma prática de participação 

política junto às populações integrantes do espaço social de Porto Alegre. 

1.4.2 - Objetivos Específicos 

1- Verificar a existência de uma ruptura no campo político marcada pelas eleições de 

1988 na cidade de Porto Alegre e as mudanças então desencadeadas através da nova gestão 

pública municipal, com o surgimento de um espaço de participação para outros agentes 

sociais aprofundando a prática democrática. 
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2- Demonstrar as estratégias políticas e sociais da criação dos foros de consultas 

populares e as condições de implantação do processo do Orçamento Participativo, o qual 

permitiu rupturas no habitus dos agentes participantes. 

3- Analisar o processo de construção da cidadania junto aos Conselheiros que 

freqüentam o Orçamento Participativo e definem a dinâmica do processo, considerando sua 

conscientização em termos individuais e grupais organizativos. 

4- Verificar a existência de perspectivas de ruptura no processo do Orçamento 

Participativo e seu oposto, ou seja, as perspectivas de uma ampliação dessa prática a outros 

âmbitos da gestão governamental. 

1.5 - Importância da Investigação 

Nossa investigação certifica e confere a existência de um processo de formação para a 

cidadania desencadeado através do Orçamento Participativo em Porto Alegre, no período de 

1988 a 2000. 

Entendemos que o processo de formação comporta uma sucessão de rupturas e 

descontinuidades, sendo pois, importante a compreensão do passado e do presente para uma 

melhor análise. Ao valorizarmos a trajetória do processo de construção da formação para a 

cidadania, buscamos fatos, documentos históricos e relatos em entrevistas. 

Ao investigar as articulações, rupturas, integrações, conflitos e relações que marcaram 

esse processo, estaremos também analisando a história política do município de Porto Alegre, 

na qual o Orçamento Participativo destaca-se por sua novidade e contemporaneidade. 

Verifica-se na atualidade, a capacidade do poder público em envolver a população na 

solução dos seus problemas básicos, tendo em vista sua inaptidão e impossibilidade em 

resolvê-los sozinho. Em se tratando do Orçamento Participativo, a população também se 

associa ao poder público para superar suas dificuldades. Por conseguinte, a 'formação para a 

cidadania' desencadeada pelo processo, pode ser vista também como um instrumento de 



13 

avaliação do desempenho das ações do governo. Através dele, o indivíduo faz uso pleno de 

sua cidadania, exercendo seus direitos e cumprindo seus deveres. 

o Orçamento Participativo, instaurado há mais de uma década, possibilitou uma 

prática social que envolve a população da cidade, levando-a a atuar cooperativamente 

através de reuniões, atividades, projetos, obras e serviços. 

Dessa forma, uma investigação detalhada do processo de formação pelo qual passa o 

cidadão e das relações e conhecimentos que se estabelecem no grupo social, permite-nos 

analisar os campos político e social e, em que medida o Orçamento Participativo é voltado à 

construção da cidadania. A valorização do cidadão ali incorporada pode oferecer-nos um 

novo capital, correspondente a um novo poder, o qual tende a nortear os rumos futuros da 

cidade. 

A importância desse estudo reside em detectar a maneira pela qual as rupturas no 

campo político-social podem garantir a consagração de um modelo que hoje se tomou 

referência internacional. Pretendemos contribuir para o conhecimento de tal trajetória que 

pode levar a um novo entendimento de democracia no espaço social na última década do 

século XX. 



Capítulo 2 - REVISÃO DE LITERATURA I 

PARTICIPAÇÃO POPULAR NO ESTADO: 

FUNDAMENTOS DA DEMOCRACIA P ARTICIP ATIVA 

2.1 Democracia, Valor e Construção 

"Igualdade e liberdade, também não são princípios, mas valores democráticos, 

no sentido de que a democracia constitui instrumento de sua realização no 

plano prático. A igualdade é o valor fundante da democracia." 

José Afonso da Silva 

A evolução do pensamento filosófico ao longo da história das relações entre o Estado 

e os cidadãos demonstra que quanto maior a distância entre aqueles, mais fraca toma-se a 

organização estatal como centro do poder e consequentemente a manutenção de todos os 

valores legitimadores do surgimento do próprio Estado: bem-estar, segurança, liberdade e 

igualdade. 

A construção da vontade do Estado, que tem como pressuposto a atuação do homem, 

como ser político, atende à ordem emanada daquele centro de poder e coerção, cujo conteúdo 

assinala a presença da igualdade. A necessidade de se aceitar o comando da vontade estatal 

toma possível a efetividade do postulado da igualdade e, dessa forma, a liberdade existirá tão

somente dentro do Estado. Segundo Kelsen, a "ideologia política não renuncia a unir 
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liberdade com igualdade; a síntese desses dois princípios é justamente a característica da 

democracia." 1 

Se cabe ao Estado a realização do bem comum, os formadores de sua vontade, que 

compõem o que chamamos de poVO,2 podem e devem participar da implementação do bem 

comum, assentados que estão nos dois valores cardeais do princípio democrático, repetimos, 

liberdade e igualdade. Esta tendência é bem definida na teoria rousseauniana, que propõe uma 

identidade entre governantes e governados, portanto, contrária à democracia representativa, 

como assinala Canotilho, assente na vontade geral, expressão do poder popular. 

No movimento histórico-dialético formador do sentido da democracia vemos nascer 

diversas tendências que se constituem em base ideológica das constituições. Canotilho 

relaciona os tópicos das duas principais vertentes democráticas demonstradores de visíveis 

antinomias: de um lado igualdade, democracia e liberdade civil; de outro a identidade e 

representação; participação universal e concorrência de elites. Estas vertentes sintetizam as 

principais teorias modernas da democracia:3 

"1. Democrática-Pluralista - Processo de formação da vontade democrática por grupos 

definidos. 

2. Teoria Elitista - Democracia é forma de domínio. 

3. Ordo-Liberalismo - A democracia é um método que se assenta na ordem 

econômica e social liberal, como lei: já a teoria da Democracia Participativa surge 

como crítica à teoria pluralista e "como alternativa para o impasse do sistema 

representativo. ,,4 

O homem não é concebido fora da sociedade, mas está sob regulação do Estado 

com este se relacionando: 

"O homem na sua relação com o meio está em contínua e mútua interação, cada qual 

influenciando e participando da criação do outro, sendo impossível dissociar ambos os 

aspectos, sob pena de ter-se uma visão restrita da realidade".5 

A democracia, valor em construção, sofre acréscimos de novos conteúdos à medida 

que a sociedade evolui e conquista novas garantias e direitos. 

I KELSEN. A democracia, p. 27. 
2 Ibidem, p. 436. 
3 CANOTILHO, J. J. Direito constitucional, p. 409 e 410. 
4 Ibidem, p. 413. 
S GRECO, Marco Aurélio. IPTU - Progressividade - Função social da propriedade, p. 113. 
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o Estado, segundo a doutrina de Alessi, detém o poder, função de realização de 

interesses públicos (sejam eles primários, por atenderem à sociedade ou secundários, 

referentes à organização da máquina estatal). Ainda que sejam expressões normativas de 

caráter indeterminado, torna-se possível à verificação se o Estado efetivamente atendeu à sua 

satisfação. Nesse ponto, a ideologia democrática, existente sob o véu do sistema normativo, 

assume peculiar importância. Tal fato ocorre porque aquela ideologia não influenciará só o 

modo de formação da vontade política, mas, principalmente, no que ora nos interessa, a 

Administração Pública, a forma de execução daquela vontade. 

2.1.1 O princípio participativo 

Segundo F arjat, nos países mais avançados o progresso da cultura e do nível de 

vida acarretaram o nascimento de novas exigências por parte dos cidadãos tais como a 

participação nas decisões internas nas empresas, nos estabelecimentos públicos, nas 

coletividades locais e (na realidade brasileira corresponde aos municípios e Estados

Membros) no próprio Estado. O inverso ocorre nos países de Terceiro Mundo, nos quais a 

desorganização dos serviços do Estado, sua incompetência e a corrupção favorecem o 

surgimento de ditaduras.6 

As conquistas sociais obtidas, principalmente com o advento da Revolução Francesa, 

acarretaram um aperfeiçoamento da noção de poder político (que encontra sua sede na 

soberania popular), no sentido de dotá-la de um aspecto funcional e mesmo instrumental. 

Habermas reproduz o pensamento de Hannah Arendt, que concebe o poder político 

como força de autorização, revelada na criação de um Direito legítimo e na fundamentação 

das instituições, e não como afirmação de interesses particulares, realização de finalidades 

coletivas ou potencial coletivo de tomada de decisões que vinculam a coletividade.7 

O poder político será então "materialmente sentido", se assim podemos dizer na 

proteção à liberdade política, bem como na resistência contra as formas de sua repressão~ nos 

atos fundadores de liberdade que criam novas leis e instituições. 

Salientamos a importância do Estado como agente promotor de informações acerca de 

seu próprio funcionamento e dos direitos e garantias individuais e do cidadão. Não se pode 

6 CHARVIN, Robert; SUER, Jean-Jacques. Droit de I'homme et Iibertés de la personne, p. 6. 
7 Faticidade e validade do direito, traduzido do original em inglês, de circulação restrita à pós-graduação da 

Faculdade de Direito da UFMG. 
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negar que, na sua origem, o Estado se justifica pela efetivação da harmonia social; uma vez 

detentor do poder de coerção legítimo (oriundo da vontade popular), esse possui natureza 

funcional, porque o Estado de Direito existe para efetivar fins, o poder é mero meio. 

Um dos modos para a efetivação de fins públicos é aquele assentado no "princípio da 

maioria", que permite ao povo através de seus representantes, formar a vontade política 

através do exercício do poder. Ocorre, entretanto, como bem assinala José Afonso da Silva 

que, primeiramente, o princípio da maioria não é princípio, e sim técnica a serviço da 

democracia "para tomar decisões governamentais no interesse geral, não no interesse da 

maioria que é contingente." 

Em segundo lugar, a dita maioria nos órgãos legislativos representa uma minoria 

titular de interesses vitoriosos nas lutas sociais que procura evitar a participação dos interesses 

dominados. 8 

Jésus Gonzales Peres, citado por Carlos Ari Sundfeld. 9 assim define o princípio: 

"Os princípios jurídicos [ ... ] têm em si valor normativo; constituem a própria realidade 

jurídica. Em relação à Ciência do Direito, constituem seu próprio objeto. Existem 

independente de sua formulação; são aplicáveis ainda que a ciência os desconheça. A 

missão da ciência com relação aos mesmos não é outra senão a de sua apreensão. E a 

ciência será mais ou menos perfeita, segundo logre ou não a sua determinação. Porque 

se o ordenamento jurídico constitui o objeto da ciência do direito positivo, esse 

conhecimento não será completo enquanto não se alcance a determinação dos 

princípios que o informam. 

Os princípios jurídicos constituem a base do ordenamento jurídico, a parte cambiante 

mutável, que determina a evolução jurídica; são idéias fundamentais e informadoras da 

organização jurídica da nação." 

Princípio democrático é o que assegura o exercício do poder pelo povo. Habermas 

ao dissertar sobre o Princípio do Estado de Direito identifica duas categorias de 

direitos, a saber: 

8 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, p. 118 e 119. 
9 Extraído da brilhante obra, Fundamentos de Direito Público cujo conteúdo é de Teoria Geral do Direito 

Público. Livro possuidor de uma linguagem singular que incentiva a sua leitura. Vejamos a definição de 
Celso Antônio Bandeira de Mel/o: "mandamento nuclear de um Sistema, verdadeiro alicerce dele, 
disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espirito e servindo 
de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a 
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o 
conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário 
que há por nome sistema jurídico positivo" (p. 139). 
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a) Direito de Elaboração legislativa politicamente autônoma que se concretiza nos 

direitos políticos basilares que fundamentam pretensões igualitárias de participação nos 

processos legislativos voluntários. 

b) Direitos Participativos. Fundamentam pretensões à satisfação dos fins SOCIaIS, 

culturais e ecológicos da igualdade de gozo das liberdades privadas e dos direitos de 

participação política. 

Desse modo, a legitimidade do direito está diretamente ligada "ao poder 

comunicativo" de elaboração legislativa que culminará em leis e definirá políticas de atuação 

estatal, melhor dizendo, estratégias de ação administrativa. 

Assim, podemos afirmar que o conteúdo do conceito de democracia se assenta 

hodiernamente na soberania popular (poder emanado do povo) e na participação popular, no 

exercício do poder de forma indireta e direta; é o princípio participativo. 1O 

Uma vez que a democracia é um conceito em construção, percebemos que o 

movimento histórico encarregou-se de dotá-la de sentidos reveladores do estágio de evolução 

jurídico-político de uma dada sociedade. As lutas burguesas caracterizadoras da democracia 

liberal fundada na propriedade, sem qualquer conotação social, bem como na primazia do 

interesse privado, deu seu lugar a uma democracia social. 

A democracia social surge, pois, como resposta aos movimentos contestatórios 

ocidentais, inicialmente de cunho trabalhista e também como ruptura do modelo tradicional da 

propriedade privada dos meios de produção ocorrida com a Revolução Russa. Essa, conforme 

Burdeau, 11 é denominada democracia governante do tipo marxista. 

A história atual assinala uma nova direção democrática, no sentido de abandonar o 

modelo marxista centralizador e ideologicamente dogmático e reafirmando os valores da 

liberdade e igualdade condizentes com uma sociedade pluralista, voltada para um 

desenvolvimento econômico e social que atinja principalmente as camadas populares. 

O primeiro indício dessa tendência contesta o que Canotilho denomina de "teoria 

democrática representativa absortiva", propugnadora de um mandato livre totalmente 

desvinculado dos cidadãos, I2 assinalando a participação do povo no poder de uma forma 

direta como resposta à crise de legitimidade pela qual passa a democracia moderna. Sustenta 

10 SILVA, José Monso da. Curso ... cit., p. 119, 128. 
11 Ibidem, p. 121. 
12 CANOTILHO, J. J. Direito constitucional, p. 413. 
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ainda o mestre português que a participação na legislação tem como fim evitar o que 

denomina de "despotismo de iluminados". A participação traduz um "potencial de 

democratização" que é capaz de criar "soluções concretas mais justas" e mesmo inovadoras. 13 

O Princípio Participativo integrante do conceito de Democracia Social encontra-se 

ligado à problemática de "democratização da sociedade: democratizar a democracia através 

da participação significa em termos gerais, intensificar a optimização das participações dos 

h À À . - ,,14 omens no processo ue ueClsao. 

Segundo José Afonso da Silva, é característica do princípio participativo a participação 

direta e pessoal da cidadania nos atos do governo, sendo que a democracia semi direta 

(referendo e plebiscito) revelou as primeiras manifestações da democracia participativa. 15 

Identificamos, assim, as seguintes formas básicas de Democracia Participativa que se 

traduzem em direitos: 

1. Participação Popular Semidireta na elaboração legislativa~ 

2. Participação Popular Direta na elaboração legislativa. 

2.2 Participação Legislativa posta e os entraves técnicos ao seu exercício 

O Poder Constituinte originário acolheu na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 (CRFB 1988), o princípio participativo, em outras palavras, a Democracia 

Participativa. 

Faz-se necessário, de antemão, assinalar três formas de participação: a primeira de 

natureza legislativa, a segunda de controle das atividades públicas e a terceira de cogestão. 

Para efetivação do princípio democrático são basilares os direitos fundamentais. 16 O 

princípio da igualdade, garantia constitucional expressa no art. 5° aliado ao inciso V, do art. 1° 

dispõem ser a República Federativa do Brasil, um Estado Democrático de Direito tendo como 

fundamentos: a cidadania e o pluralismo político. Esses definem o que Canotilho chama de 

exercício democrático do poder. Tal exercício implica em "participação livre", cujo 

fundamento reside não só no exercício direto do poder (art. 1°, parágrafo único), e nos 

fundamentos do Estado Democrático (cidadania, dignidade da pessoa humana, disposto no 

13 CANOTILHO, 1. 1. Direito constitucional, p. 434. 
14 Ibidem, p. 430. 
15 SILVA, José Monso da. Curso ... cit., p. 128. 
16 CANOTILHO,1. 1. Direito constitucional, p. 435. 
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art. 1°, II,ITI); bem como nas garantias fundamentais da liberdade de expressão (art. 5°, 

XVIII), direito e criação de partidos políticos (art. 17). 

E que não venham as mentes perversas de plantão, com o intuito de reduzir seu 

alcance, dizer que os direitos sociais, nacionalidade e direitos políticos não são garantias. 

Afinal, o título II da CRFB/88, nominado como: "Dos Direitos e Garantias Fundamentais" é o 

que contém os direitos acima referidos. 

O escopo da participação na legislação é: 

"evitar um despotismo de iluminados, e através do potencial de democratização 

implícito na participação contribuir para soluções concretas mais justas, e, 

porventura, mais inovadoras. ,,17 

O pluralismo de idéias existente dentro da sociedade e erigido constitucionalmente à 

categoria de fundamento da República Federativa do Brasil revela a direção ideológica dada à 

nossa Lei Fundamental, ou seja, uma constituição dirigente e participativa. 

Sustenta José Afonso da Silva18 que a democracia semi direta, cujo conteúdo encerra 

formas de participação direta (iniciativa popular) e indireta (referendo e plebiscito), é a 

primeira manifestação da democracia participativa. 

O art. 14, ITI, que a nosso ver não é modo de participação direta de democracia 

semi direta, mas manifestação de democracia direta que o povo exerce desde que preencha os 

requisitos quantitativos. 19 Em todos os casos o cidadão forma a vontade do Estado. O art. 61, 

§ 2°, assegurou que o povo pode propor, junto ao Legislativo, projeto de lei. Além disso, o art. 

29, § 4°, prescreve que a lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. 

Quanto aos municípios, o art. 30, XI, dispõe sobre a iniciativa popular de projetos de 

lei, através da manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado. Os referidos 

projetos de lei podem ser de interesse específico do município, da cidade ou de bairros. 

A iniciativa popular (bem como, referendo e plebiscito) não foi regulamentada. Há de 

se salientar que, apesar da direção participativa da Constituição Federal, ainda existe uma 

tendência forte no sentido de manutenção da estrutura burocratizada de acesso à participação 

legislativa. Vejamos: o projeto de Resolução (PRC 00096/92) para alterar o Regimento 

17 CANOTILHO, J. J. Direito constitucional, p. 434. 
18 SILVA, José Afonso da. Curso ... cit., p. 128. 
19 Neste caso o projeto de lei deverá ser subscrito por no mínimo um por cento do eleitorado nacional, 

distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada 
um deles. 

BIBLIOTECA MARIO HENRIQUE SIMONSEI 
FUNDACAO GETULIO VARGAS 



21 

Interno da Câmara dos Deputados.20 O referido projeto, dispondo que o cidadão poderia 

assinar projeto de lei de iniciativa popular, mediante a apresentação da carteira de identidade, 

profissional ou do título de eleitor, foi arquivado definitivamente pela Mesa Diretora, nos 

termos do art. 58, § 40 2Ido Regimento Interno. 

Já outra proposta de alteração do Regimento (PRC 00074/91),22 que incluiu as 

proposições de iniciativa popular, que têm tramitação em regime de urgência foi obstada e 

depois encaminhada à Comissão de Reforma do Regimento em "reforma". 

A nosso ver, o conteúdo de um projeto de lei de iniciativa popular deverá manter-se 

dentro dos limites constitucionais, respeitando-se as competências privativas dispostas na Lei 

Fundamental. 

O referendo pressupõe projeto de lei aprovado pelo Legislativo (cujo conteúdo formal 

é de norma jurídica válida, visto que percorreu o processo legislativo); a "sanção" ou veto 

será dado pela vontade popular. 

A autorização para sua realização é da competência exclusiva do Senado Federal, nos 

termos do art. 49, XV. . 

Desde a promulgação da Constituição, não houve nenhum referendo no Brasil e todos 

os projetos de lei destinados a regulamentá-lo (juntamente com o plebiscito, iniciativa 

popular)23 encontram-se em tramitação ou foram arquivados definitivamente.24 

Assim, a matéria do referendo permanece no campo das especulações e a escolha do 

projeto de lei ao alvedrio do Senado. 

Na França, 25 o referendo é um recurso que possui o chefe de Estado, quando o 

Parlamento rejeita um texto legislativo. Na origem do instituto, todos os projetos de lei 

poderiam ser submetidos ao exame do povo. A matéria do referendo estava reduzida a três 

domínios (antes da emenda de 30 de julho de 1995);26 organização dos poderes públicos, 

aprovação de acordo da Comunidade Européia e autorização da ratificação de um tratado que 

seja contrário à Constituição. Entretanto, o debate acerca da evolução na amplitude da 

20 Fonte: Prodasen - Deputado Nilmário Miranda (PT). 
21 Art. 58. Encerrada a apreciação conclusiva da matéria pela última a que tenha sido distribuída, a 

proposição e respectivos pareceres serão mandados a publicação e remetidos à Mesa até a sessão 
subseqüente, para serem anunciados na Ordem do Dia. 
§ 40 Fluído o prazo sem interposição de recurso, ou improvido este, a matéria será enviada à redação final 
ou arquivada, conforme o caso. 

22 Fonte: Prodasen - Deputado Florestan Fernandes (PT). 
23 PL 3.585/93, PL 3.876/93, PL 4.160/89. 
24 Fonte: Prodasen - Deputado Nelson Carneiro (pMDB) - Deputado Zaire Resende (pMDB) - Deputado 

Sigmaringa Seixas (pMDB). 
25 BOURDON, PONTIER., RICCI. La participation des citoyens au fonctionnement de l'État en France, p. 410. 
26 Alterou os arts. 11,26 e 28. 
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iniciativa popular (aqui no sentido de participação no poder) está longe de acabar. Essa 

tendência ficou clara nas eleições presidenciais da França, integrando o discurso político dos 

principais candidatos. 27 

O plebiscito encerra o rol das modalidades de exercício da democracia direta. Trata-se 

de "consulta que visa a decidir previamente uma questão política e institucional", conforme 

José Afonso da Silva. Assim, o texto legislativo referente à matéria submetida à consulta só 

ocorrerá após o resultado desta. 

Na Suíça, a iniciativa popular engloba não só a criação legislativa, bem como o 

referendo. A iniciativa popular (no sentido acima referido), na esfera federal, foi introduzida 

em 1891, sendo hoje um dos direitos de participação mais utilizados. Cem mil assinaturas de 

eleitores são o instrumento hábil para o "lançamento de iniciativas populares", com o fim de 

submeter ao veredito do povo dos cantões as soluções políticas propostas. O referendo pode 

ser utilizado no prazo de três meses que se seguem após a edição ou modificação da lei. 

Cinqüenta mil assinaturas válidas de eleitores iniciam o processo de "votação popular". É 

necessária a maioria dos votos para que as novas disposições entrem em vigor. Assim, numa 

primeira fase o povo manifesta-se primeiro a favor da consulta, pela intervenção popular, já 

no segundo momento, vota pela validade ou não da lei nova, ou então, aprova ou não as 

modificações em lei já existentes. 

No Brasil, o plebiscito é convocado pelo Congresso Nacional (art.49, XV). É 

obrigatório nos casos de incorporação e subdivisão dos Territórios, dos Estados, causas da 

criação de novos Estados e Territórios nacionais (art. 18, § 3°), e também na criação, 

incorporação, fusão e desmembramento de Municípios (art. 18, § 4°). 

O único plebiscito ocorrido no Brasil, advento da Lei Fundamental de 1988, de âmbito 

nacional, foi o que definiu a República como forma e o Presidencialismo como sistema de 

governo (art. 2° do Ato das Disposições Transitórias). 

Não há lei disciplinando o plebiscito, e a Constituição dispõe caber previamente ao 

Congresso Nacional a convocação (ou seja iniciar e zelar por todas as fases do procedimento 

de consulta) e não-autorização do mesmo procedimento. Dada a natureza do plebiscito que 

"escolhe" previamente matéria de lei, a nosso ver é possível que a iniciativa popular exercida 

de conformidade com o art. 61, § 2°, possa propor consulta popular à questão política e 

institucional. 

27 Nas eleições de 1974 e 1981, os candidatos referidos são Giscard D'Estaing e Françóis Mitterrand. 
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Ademais, como bem pondera a pror Maria Sylvia Zanella Di Pietro,28 é preciso que o 

Poder Judiciário convença-se de seu papel de criador do direito, que vai penetrar no espírito 

da Constituição para dela extrair toda sua potencialidade, através da devida interpretação do 

mandado de injunção, instrumento hábil a corrigir as omissões do Poder Legislativo, 

efetivando, no caso concreto, o conteúdo das normas dependentes de regulamentação. 

2.3 A participação no controle das atuações do Estado 

o "poder comunicativo" popular operacionaliza a democracia participativa na medida 

em que possibilita a efetivação da relação entre existência do Estado e consecução de 

finalidades públicas. 

Num primeiro momento, vimos o "poder comunicativo" do povo atuando na criação 

legislativa. Contudo, a participação é fenômeno complexo, multiface, cujo conteüdo está em 

construção ao longo da história. Logo, numa segunda fase, a atuação estatal se concretiza, 

sendo sustentada pelo alicerce do Estado de Direito, ou seja, o primado do princípio da 

legalidade. Das condutas contra esse princípio, emerge a participação por controle. 

Esta modalidade tem como fim verificar a relação de pertinência entre a atuação do 

Estado e seu fundamento legal. As leis são o meio pelo qual o Estado alcança os seus fins, 

devendo tornar efetivos os interesses públicos que são superiores aos privados. 

Sundfelcf9 afirma que o poder público possui poderes de autoridade que não existem 

nas relações regidas pelo Direito Privado. Um exemplo disso é que, no regime de Direito 

Administrativo, o Poder Público utiliza-se dos condicionamentos administrativos que são 

constrangimentos sobre a liberdade, valor protegido pelo Direito, para a realização concreta 

dos interesses públicos.3o Daí que "o legislador não pode cultivar o prazer do poder pelo 

poder, isto é, constranger os indivíduos, sem que tal constrangimento seja teleologicamente 

orientado." A justificativa do constrangimento da liberdade, intervenção estatal na vida 

privada, "é a necessidade de realização do interesse público.,,31 

Quais serão então as condutas típicas de quem está em atitude de controle? O ProfO 

Pedro Paulo de Almeida Dutra assinala que controle contém a idéia de verificar, examinar, 

vigiar, seguir, observar. É importante ressaltar que as ações contidas nos verbos acima 

28 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Participação popular na administração pública, p. 39. 
29 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo ordenador, p. 74. 
30 Ibidem, p. 68. 
31 Ibidem. 
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elencados trazem tanto uma intervenção a posteriori ("verificar"), quanto uma ação 

permanente (vigiar),32 a fiscalização. Assim, o controle é meio operativo no sentido de trazer 

a conformidade de princípios e normas que regulam o alcance de finalidades às atuações 

estatais ilegais e ilegítimas. 33 Surge a noção funcional do controle. 

Carlos Ayres Brit034 considera a pjlrticipacã,Q .wpular como expressão do poder 

político e não como expressão de direito público subjetivo. Também afirma que o "controle 

s,2cial do PQder" é forma de exercício dos direitos de liberdade e de cidadania, expressão de 

direito subjetivo público e não como expressão de poder político. 

A razão do controle é a preservação da finalidade pública expressa nas diversas formas -de atuação do Estado. É possível identificar uma contraparte de "dever" por parte do Estado 

no sentido de bem administrar o dinheiro público e na efetivação dos interesses primários. 

Ademais, para viabilizar este exercício acha-se insculpido na CRFB/88 a publicidade como 

princípio vinculante e informador de toda a Administração Pública. Quanto ao "dever" ao 

qual nos referimos, tem o sentido de cumprimento da finalidade que justifica a existência do 

próprio Estado, aí está a sede da legitimidade. 

Assim, terá o controle a natureza jurídica de direito subjetivo? 

Vejamos: o conteúdo do direito fundamental do exercício da soberania (direta ou 

indireta, conforme parágrafo único do art. 10 da Constituição do Brasil) seria esvaziado caso 

concebêssemos a impossibilidade de controle popular. Imaginemos que, no exercício indireto, 

os representantes políticos, depositários do poder que emana do povo, não honrem o caráter 

funcional caracterizador do mandato político, cometendo atentados contra a finalidade 

pública. Há que se falar em direitos fundamentais de liberdade a igualdade e soberania 

popular? 

O controle dos cidadãos é modo de participação popular, é expressão do poder -
político, o mesmo que cria normas e dá forma às instituições, não se traduzindo de modo 

algum em mera faculdade. 

Entretanto, esta participação necessita ser operacionalizada. 

Para Tércio Sampaio Ferraz Júniol5 a ciência dogmática possui, também, um aspecto 

tecnológico. Trata-se de um pensamento conceitual vinculado a um "direito posto", podendo a 

dogmática "instrumentalizar-se a serviço da ação sobre a sociedade". Continuando, afirma 

32 DUTRA, Pedro Paulo de Almeida. Controle de empresas estatais: uma proposta de mudança, p. 105. 
33 DUTRA, Pedro Paulo de Almeida. Controle de empresas estatais: uma proposta de mudança, p. 105. Cf. 

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso ... cit., p. 110. 
34 Distinção entre controle social do poder e participação popular. RDN189. 
35 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação, p. 86. 
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que a ciência dogmática cumpre sua função como pensamento tecnológico, quando cria 

condições para a ação, ou seja, cria condição para a decidibilidade dos conflitos juridicamente 

definidos. 

Consagrada na Constituição, a participação popular (cujas modalidades ainda não ----foram totalmente abordadas nesta fase) cairia no vazio se não pudesse o direito positivo 

oferecer garantias à efetivação da participação popular, tendo o Estado o dever de assegurar o 

exercício da liberdade dos cidadãos. 

É por isso que não existe antagonismo ao conceber a participação popular como poder 

político que emana do povo, devendo ser exercido em beneficio deste~ bem como um Direito 

Fundamental positivado pela Constituição do Brasil. 

O inciso XXXIll do art. 5° da CRFB/88 (garantia fundamental) assegura a todos o 

direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso 

de poder~ na legislação ordinária, o Regime Jurídico Único dos servidores da União dispõe 

sobre a representação contra ilegalidades na Administração Pública~ a Lei de Licitação n. 

8.666/93 permite a qualquer cidadão a participação em todas as fases do processo licitatório, e 

a participação do usuário do serviço público concedido, através da fiscalização nos termos dos 

incisos IV, V, VI do art. 7° e parágrafo único do art. 30, são garantidos na Lei de Concessões 

de n. 8.987/95. 

2.3.1 Negação da participação política: renúncia da cidadania 

Quadro fi.o 1 

N.o de eleitores na eleição de 1998: 106.101.067 

ABSTENÇOES 21,49 % 
BRANCOS 8,03 % 
NULOS 10,67 % 
TOTAL 40,19 % 

Quadro n.o 2 

Conseqüência da baixa participação política 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 33,87 % 
DEMAIS CANDIDATOS 30,04 % 
TOTAL (votos válidos) 63,91 % 
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Quadro n.o 3 

Eleições presidenciais nos EUA 

I 1988 
1992 

50,2 % I 
55,9 % 

Nos Estados Unidos, onde a população não elege diretamente o Presidente da 

República e quem o faz é o Colégio Eleitoral, este sim, eleito pelo povo, há uma participação 

crescente (em 1992 aumentou 5,7%), contra os 63,91 % de votos válidos das eleições 

presidenciais no Brasil, em 1998. Ainda ressaltamos que, nos EUA, o voto não é obrigatório. 

As eleições presidenciais demonstraram um alto grau de renúncia da própria 

cidadania, uma vez que 40,19 % da população não quis de alguma forma decidir acerca do 

destino político do país. É importante ressaltar que 33,87 % dos eleitores elegeram o atual 

presidente, ou seja, quem "venceu" as eleições foi o recado deixado e não o colocado nas 

umas: a insatisfação popular com os políticos. Os sucessivos escândalos tanto com os chefes 

do Executivo (Caso Collor) quanto com os membros do Legislativo (Luiz Estevão, Antônio 

Carlos Magalhães, José Roberto Arruda, Jáder Barbalho), na medida em que muitos sequer 

comparecem às sessões, e são os primeiros a aumentar os próprios vencimentos. 

Interessante é a análise feita por Eduardo Giannetti da Fonseca, 36 quando disserta 

sobre a ética na riqueza das nações ao apontar, citando Mill, a "importância do grau de 

confiabilidade": 

"A vantagem para a humanidade de se poder confiar um no outro 

penetra em cada fresta e interstício da vida humana: a econômica é 

talvez a menor parte dela, mas mesmo ela é incalculável. Para 

considerar apenas a parte mais óbvia do desperdício de riqueza para a 

sociedade provocado pela improbidade humana [. .. J. À proporção que 

os padrões de' integridade numa comunidade sobem, todas essas 

despesas diminuem. Mas essa redução positiva dos gastos seria de 

longe superada pelo imenso aumento na produção de todos os tipos 

36 FONSECA, Eduardo Giannetti da. Vícios públicos, beneficios privados: a ética na riqueza das nações, p. 
132. 
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[. .. ] e pelo aumento de ânimo, a sensação de poder e confiança, com o 

qual todos os tipos de trabalho seriam planejados e executados por 

indivíduos que sentissem que todos aqueles, cuja colaboração é 

requerida, fariam sua parte de boa-fé e de acordo com seus contratos. 

A Ação Conjunta é possível apenas na medida em que os seres 

humanos podem contar um com os outros. " 

A grande desconfiança que os representantes populares realizem os fins do Estado, fez 

com que a sociedade se mobilizasse buscando formas próprias de participação no Estado. 

As inúmeras irregularidades cometidas também pelas casas legislativas, sejam elas em 

nível federal ou estadual, constituíram-se numa das principais causas da profunda descrença 

que os brasileiros têm em relação aos políticos, preocupados, em sua maioria, em levar 

vantagem sobre a miséria do povo. 

A falta de um exercício efetivo de cidadania faz com que o brasileiro, de modo geral, 

se esqueça de que o voto é um mandato político, uma vez que a atividade política visa 

viabilizar a consecução de fins que se traduzam de forma concreta na satisfação das 

necessidades públicas. Estas necessidades não são as estatais, e sim aquelas cuja satisfação 

cabe institucionalmente ao Estado, ou seja, primeiramente, saúde, educação, segurança e 

habitação. 

Como há de fato uma quebra no elo formado entre eleitor e eleito, este se acha 

possuidor de um "cheque em branco" que lhe permite concorrer para a consolidação da 

corrupção no Brasil. 

Devido a todos estes fatos é que somos partidários: 

a) de uma mudança no direito do voto no sentido de modificar o seu exercício, 

tomando-o facultativo. Só assim a ruptura existente entre cidadão e representante político 

começaria a ser sanada, na medida em que todo aquele que pretendesse ocupar cargos 

públicos teria que demonstrar ser digno de confiança. Num país com um fisiologismo crônico, 

poder-se-ia apontar tal fato como desvantagem do voto facultativo. No início, realmente, 

talvez o fosse. Ocorre, entretanto, que as iniciativas populares traduzidas nos movimentos 

sociais refletem o início de uma tomada de posição da sociedade civil, demonstrando 

claramente que se o Estado não realiza os fins justificadores da sua existência, a sociedade o 

fará~ 
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b) de que a negativa da autorização para abertura de processo contra deputado ou 

senador seja submetida ao controle do Judiciário, para ser avaliada à luz dos princípios 

constitucionais de moralidade e legalidade, pois são atos administrativos e, como tais, devem 

ser motivados. Nesse caso, a natureza do ato de autorização ou não-autorização seria 

legislativa, se considerássemos somente o órgão de onde emana (critério orgânico). Contudo, 

não estamos diante da edição de norma; o efeito do ato de autorização ou não-autorização é 

concreto, determinado e imediato. A atividade de controle está em total consonância com o 

princípio do Estado Democrático de Direito. 

2.4 - O Papel da Sociedade Civil na redefinição e aperfeiçoamento do Estado 

Dentro do Estado tem-se o embate da política interna de forças de interesses rivais, como 

as grandes empresas, os grupos de pressão, partidos e sindicatos.37 Tudo isso além do 

maior choque: o Estado versus a sociedade civil e a sociedade civil versus o Estado. Sem 

dúvida, o Direito ocupa singular importância na solução do impasse em face da 

concepção do "Estado de Direito". Quanto à sociedade civil, é esta a sede da soberania, 

que se traduz em poder civil, é esta a sede da soberania, que se traduz em poder 

constituinte originário, fonte da Constituição. 

Ocorre, entretanto, que o mesmo diante de tão íntimas vinculações, o Estado não está 

cumprindo seu papel, apesar de ainda ser a mais forte e duradoura instituição humana. Dado 

este paradoxo carecedor de profundas reflexões é que, nesta última década, intensificaram-se 

as abordagens acerca de uma redefinição do próprio Estado. 

As grandes mudanças socioeconomico-políticas ocorridas, notadamente, na segunda 

metade do século XX, como, por exemplo: divisão do mundo em dois blocos, capitalista e 

socialista, processo de democratização dos países latino-americanos e, posteriormente, criação 

das comunidades econômicas, Perestróika, queda do Muro de Berlim, globalização da 

economia, dentre outras, provocaram uma busca de redefinição do Estado. 

Em 1993, em Toluca (México), realizou-se uma Conferência Internacional de 

Administração Pública, cujo tema foi a redefinição do papel do Estado em face das mudanças 

"socioeconômicas". 

37 GENÊSE et déclin de I'État. Archives de Philosophie du Droit n. 21, p. 20. 
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A discussão sobre esta "redefinição" do Estado envolveu a discussão ideológica acerca· 

das acepções do tenno Estado, enquanto instrumental apto à consecução de fins concretos, ou 

seja, o Estado frente aos problemas econômicos e sociais e também as relações criadas entre 

Estado e sociedade civil, a capacidade do Estado em, eficazmente, garantir o cumprimento 

daquilo que lhe convém historicamente: governar bem,,38 (grifo nosso). 

Assim, no desenvolvimento do próprio Estado, nos deparamos com duas opções, 

segundo Klicksberg (1994), o Estado oposto à sociedade civil ou o Estado associado à 

sociedade civil,39 ou seja, em parceria, em concerto. O "Estado inteligente", confonne 

expressão do referido autor, é aquele que acolhe a segunda opção, buscando o 

desenvolvimento humano como objetivo final, reforçando e aumentando a democracia, 

trabalhando em conjunto com a sociedade civil, para realizar um projeto nacional de 

produtividade e crescimento. 

Além disso, é inteligente o Estado que cria uma política estratégica a longo prazo, que 

trabalha em colaboração com o mercado, retirando-se de setores que não são os 

institucionalmente seus, que elimina a corrupção e utiliza todos os meios disponíveis para a 

promoção e apoio da organização e desenvolvimento da sociedade civil. 40 

A História demonstra que, tanto em países já de consolidadas democracias, quanto nas 

chamadas novas democracias, o Estado tem enfrentado problemas com a exclusão de parcelas 

da sociedade em suas estratégias de atuação, daí o surgimento de um "impulso à 

participação". 41 

Assim, longe de serem definidos, enumeramos, abaixo, alguns dos pontos necessários 

discutidos na Conferência de Toluca, para que o Estado redefina o seu perfil:42 

a) A reestruturação do Estado sob a perspectiva do novo contexto econômico e 

técnico. 

b) A democratização e a descentralização do Estado, tendo em vista a eficácia, a 

transparência e a promoção de uma Administração Pública democrática. 

c) Reestruturação do Estado para acabar com a miséria. 

38 Bernard Klicksberg, redator convidado do referido congresso e diretor do Projeto Regional das Nações 
Unidas para a Modernização do Estado na América Latina (Pnud-Clad). O trecho foi retirado do 
artigo: "L'État necessaire" publicado na Revue Internationale des Sciences Administratives (v. 60, n. 
2, junho de 1994, p. 219), que por sua vez o retirou do artigo do mesmo autor: Como transformar el 
Estado? Mas alIa de mitos y dogmas. 

39 KLICKSBERG, Bernard L ' etal nécessaire: un ordre du jour strategique pour la discussion, p. 222. 
40 Ibidem, p. 223-224. 
41 Ibidem, p. 219. 
42 KLICKSBERG, Bernard. Redéfinir le profiI L' etat en vue de changements socio-économiques. Revue 
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d) Reforma estratégica para o progresso de política pública. 

e) Criação de novas fronteiras e formas para a associação entre o setor público e a 

sociedade. 

f) A dimensão internacional da reforma institucional nacional (grifos nossos). 

No mesmo sentido, a cúpula mundial para o desenvolvimento social, ocorrida em 

março de 1995, em Copenhague, que contou com a participação de 180 países (entre eles 

o Brasil), que se comprometeram, nos termos da Declaração de Copenhague,43 ao 

seguinte: 

"a) Promover a integração social pela criação de sociedades estáveis, seguras e 

baseadas na promoção e proteção dos direitos humanos, e na não-discriminação, 

tolerância, respeito pela diversidade, igualdade de oportunidades, solidariedade, 

segurança e participação de todos. 

b) Assegurar que os programas de ajuste estrutural incluam metas de 

desenvolvimento social, em particular a de erradicação da pobreza, promoção do 

pleno emprego e fortalecimento da integração social. 

c) Aumentar os recursos alocados para o desenvolvimento social de modo a 

alcançar as metas da cúpula por meio da ação nacional e da cooperação 

internacional e regional. 

d) Promover e conseguir a meta de acesso universal e eqüitativa a uma educação de 

qualidade [ ... ] e o mais alto padrão possível de saúde flsica e mental e acesso de 

todos ao atendimento médico primário." 

Ou seja, a direção do Estado moderno aponta inevitavelmente para a primazia do 

desenvolvimento social, da melhoria da qualidade de vida da população (políticas sociais), 

através da integração entre sociedade civil e Estado. 

Na medida em que o Estado deixa de lado a satisfação de direitos fundamentais, tais 

como: saúde, educação, trabalho, promoção da dignidade da pessoa humana, bem como 

Internationale des Sciences Administratives, p. 215. 
43 Fonte: Folha de São Paulo 121mar./95. As demais metas foram as seguintes: 

a) "Erradicar a pobreza no mundo, por meio de ações nacionais e cooperação internacional, como um 
imperativo ético, social, político e econômico." 
"Promover, com pleno respeito aos direitos dos trabalhadores, a meta de pleno emprego como 
prioridade básica de nossas políticas econômicas e sociais, e permitir a todos os homens e mulheres a 
obtenção de meio de vida seguro e sustentável." 
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outros direitos correlatos, parcelas da sociedade se mobilizam para a satisfação concreta 

daqueles direitos. 

Habermas44 nos fala de uma construção informal de associações horizontais de 

cidadãos que, num estágio posterior, toma-se uma associação vertical no momento em que há 

uma organização estatal. A "autodeterminação dos cidadãos" institucionaliza-se sob formas 

diversas de participação política, dentro e fora dos partidos. Contudo, há um novo movimento 

da própria soberania popular, que não se encontra mais num "conjunto de cidadãos 

autônomos, visivelmente identificáveis" neste momento, a soberania revela-se numa forma 

anônima (poder comunicativo), que é capaz de vincular a Administração Pública à vontade 

dos cidadãos. 

A máxima rousseauniana de que todo poder emana do povo e que a favor dele deve ser 

exercido, ganha concretude, quando os cidadãos reivindicam e participam. 

Para o Prof. Diogo de Figueiredo Moreira Neto,45 a participação possui "duplo -condicionamento": o primeiro, subjetivo, traduz-se em motivação para participar e, por isso, é 

condicionante psicológica e social, que é "atitudinal" uma vez que lida com o comportamento 

do homem frente ao poder. Neste ponto, pode-se traçar três perfis acerca daquelas diferentes 

atitudes: 

a) apática ou o desinteresse pela política; 

b) abúlica ou a não-participação política; 

c) aclástica ou o não sentir-se em condições de participar da política. 

o segundo condicionamento é objetivo e, por isso, de natureza político-jurídica, que 

admite institucionalmente a participação, ou seja, a positivação das diversas formas 

participativas como novamente assinala o Prof. Diogo de Figueiredo. 

Contudo, a institucionalização da participação gera apenas a aparência de democracia. 

Por outro lado, a participação sem institucionalização é tolhimento de uma liberdade 

fundamental. 46 

44 Retirado da tradução de Faticidade e validade do direito, do original em inglês de circulação restrita à 
pós-graduação da Faculdade de Direito da UFMG (cap. N, item I). 

45 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Democracia e legitimidade. Revista de Direito 
Administrativo, v. 183, p. 72-73. 

46 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Democracia e legitimidade. Revista de Direito 
Administrativo, v. 183, p. 73. 
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Cremos que os condicionamentos impeditivos da participação acarretam uma 

democracia formal, que só encontrará sua plenitude a partir do momento em que houver um 

maior desenvolvimento da cidadania: através da informação e da educação para a vida na 

sociedade política. 

A participação se impõe também como necessidade, poIS permite uma maior 

aproximação do Estado com sua própria finalidade, ou seja, garante um mínimo bem-estar 

social; contrabalança o tecnocratismo das estratégias políticas, através da definição das 

necessidades públicas, pela comunidade; contribui para aumentar o grau de confiabilidade da 

população em relação ao Poder Público, porque abre o acesso aos setores populares à 

consulta, à criação e decisão no que se refere às políticas públicas, em várias áreas (habitação, 

uso do solo, meio ambiente, saúde, educação, saneamento básico, dentre outras), todas 

concretizadoras do conceito indeterminado, denominado bem-estar social. 



Capítulo 3 - REVISÃO DE LITERATURA n 

Existem várias pesquisas e estudos referentes à formação para a cidadania e também 

sobre o processo do Orçamento Participativo. Salientamos que muitos são os estudos que se 

relacionam com nosso tema de investigação. Porém, nosso trabalho ater-se-á às categorias de 

análise: Orçamento Participativo, Formação para a Cidadania e Habitus Político. 

3.1 Vivência de cidadania 

Uma nova visão está surgindo e modificando a visão tradicional da política. O cidadão 

que elege seu representante através de voto, hoje está exercendo sua cidadania tomando-se 

protagonista ativo na gestão pública. 

Cidadania como "processo histórico de conquista popular, através do qual a 

sociedade adquire, progressivamente, condições de tornar-se sujeito histórico 

consciente e organizado com capacidade de conceber e efetivar projeto próprio. 

O contrário significa a condição de massa de manobra, de periferia, de 

marginalização ".1 

Esta é a cidadania que vem sendo vivenciada através da experiência realizada na 

cidade de Porto Alegre (RS) com participação popular no Orçamento Municipal desde 1989. 

1 DEMO, Pedro. Cidade Menor. 1991. 
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Através deste processo surge a democratização da relação do Estado com a sociedade, 

ocorrendo maior confiança e respeito pelo Poder Público por parte da população. 

A cidadania passa agora a ser exercida com a participação do movimento popular 

organizado e das entidades que representam a sociedade civil. 

O Orçamento Participativo tem proporcionado possibilidade para construção de uma 

cidadania ativa e qualificada. Desde 1989, quando o processo teve início em Porto Alegre a 

participação popular vem aumentando a cada ano. 

3.2 Experiência pioneira 

A idéia de participação popular no Orçamento Público foi debatida pela primeira vez 

no Brasil em 1982, quando iniciava a campanha que conduziria em 1984 Bernardo de Souza à 

Prefeitura Municipal de Pelotas (RS). Este sistema foi implantado pela primeira vez no país 

pelo então Prefeito de Pelotas (1984-86) e atual Deputado Estadual do Rio Grande do Sul, 

Bernardo de Souza. 

Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1967, em seu Parágrafo 

IOdo Artigo 10 e, mantida a essência na Constituição de 1988, tem-se: 

"Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. " 

A aplicação deste parágrafo é a base, onde se iniciou o programa de participação 

popular na Administração Pública. Pela primeira vez na história do Brasil, a população foi 

convidada a participar da elaboração do orçamento para o próximo ano, o que fez do 

Município de Pelotas um exemplo pioneiro para todo o país. O projeto "Todo o poder emana 

do povo", definiu o orçamento do Município de Pelotas para 1985 e atingiu seus objetivos 

revelando-se um instrumento válido e criativo para promoção dos valores de uma autêntica 

vivência democrática, que supõe essencialmente a participação dos cidadãos em tudo o que 

diga respeito aos superiores interesses da coletividade. Este processo foi avaliado 

internamente e questionado por aqueles que se interessam na construção de uma 

administração participativa e democrática. 

A participação popular nas decisões do governo municipal já era o principal 

compromisso da candidatura, em 1982, assumido por escrito no jornal de campanha, "A 

HORA É AGORA". 
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Este jornal de campanha propunha uma administração "participativa e popular", em 

que o governo iria "discutir com os moradores de cada vila e bairro todas as atividades da 

prefeitura", inclusive "o orçamento municipal, que determina como serão aplicados os 

recursos do município". 

O programa de participação popular na elaboração do orçamento municipal foi 

denominado "TODO PODER EMANA DO POVO", em homenagem ao princípio da 

soberania popular e às disposições da Constituição Federal. 

Na época, Pelotas contava com cerca de 300 mil habitantes. Sendo impossível uma 

assembléia de todos os habitantes, foi necessário realizar assembléias regionais. 

Uma divisão do município em poucas regiões resultaria em áreas muito grandes, com 

grandes populações - onde a participação seria menor e mais difícil. Ao contrário, com mais 

regiões, seriam menores os territórios e as populações - e mais fácil e efetiva a participação. 

A zona urbana foi dividida em 54 áreas, correspondentes aos bairros e vilas 

tradicionais, onde os moradores identificavam sua residência. 

A zona rural foi dividida conforme os nove distritos legalmente existentes. 

Em cada uma das zonas se realizava uma assembléia popular. A ampla divulgação de 

dia, hora e lugar das assembléias possibilitava a participação a todos os interessados. Para 

isso, foi necessária a colaboração da imprensa, das escolas, das igrejas, e das casas de 

comércio, além de carros volantes com divulgação sonora. 

Essas assembléias tinham de se realizar à noite, nos dias úteis, ou nos fins-de-semana, 

para permitir a participação dos trabalhadores. 

Num primeiro momento, eram feitas uma avaliação e uma discussão sobre a qualidade 

do trabalho da Prefeitura. 

Nesta etapa, era possível atender muitas reivindicações e muitas necessidades coletivas 

pela simples correção de deficiências no funcionamento da administração municipal. Muitas 

vezes, sem nenhuma despesa a mais, era possível ampliar ou qualificar a prestação de serviços 

ou a execução de obras. 

Depois, a assembléia devia apresentar as necessidades dos bairros ou distrito e ordená

las segundo ordem de prioridades. Era necessário assegurar a todos a oportunidade de 

participar efetivamente. 

Para isso, as assembléias eram divididas em pequenos grupos, com cerca de oito 

pessoas, que elaboravam a lista de todas as necessidades daquela zona específica ou do 

Município. 
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Esta divisão em pequenos grupos garantia que cada participante, ainda que intimidado 

ou sem gosto por falar em público, expressasse suas idéias, sugestões e reivindicações. 

Ao final do tempo previamente estipulado, as listas de cada grupo eram apresentadas 

por um de seus membros e as reivindicações eram relacionadas em grandes cartazes, afixados 

de forma visível. 

Era necessário ordenar todas aquelas reivindicações conforme as prioridades da 

própria comunidade. 

A assembléia era chamada então a deliberar sobre a primeira prioridade~ depois, sobre 

a segunda e assim sucessivamente. 

Ao final das votações, a Prefeitura estava perfeitamente informada sobre todas as 

reivindicações de cada zona, em ordem de prioridades. 

A última etapa era a escolha de representantes da zona. Qualquer participante da 

assembléia podia ser indicado. Diante da lista dos indicados, os participantes escolhiam, em 

votação secreta, os representantes (três em cada zona urbana, quatro em cada distrito). 

Durante o período de realização das assembléias (em torno de 2 meses), uma equipe 

técnica da Prefeitura calculava os custos de cada obra, serviço ou investimento reivindicado. 

Ao final deste processo de assembléias, era feita uma reunião de todos os representantes de 

zonas (denominado Conselho de Representantes ou "Assembleião"). 

No "Assembleião", eram apresentadas estimativas das receitas municipais (retorno dos 

tributos estaduais e federais, impostos e taxas municipais) e dos custos de todas as 

reivindicações formuladas nas diversas assembléias. 

Como estes custos, inevitavelmente, excediam as receitas, era necessário deliberar 

sobre as reivindicações que seriam atendidas e conseqüentemente sobre aquelas que não 

seriam atendidas. 

As receitas próprias municipais (IPTU e taxa de água e esgotos) podiam ser 

aumentadas, ampliando a possibilidade de execução de mais obras, serviços e investimentos. 

Por isso, era necessário deliberar sobre os índices de aumento destes tributos municipais, 

cabendo ao "Assembleião" a decisão final. Depois era o momento de debater sobre obras, 

serviços e investimentos que seriam realizados com os recursos disponíveis. De acordo com 

estas deliberações, os técnicos da Prefeitura elaboravam o projeto de lei orçamentária que era 

encaminhado à Câmara Municipal. 

É importante salientar que um processo participativo de elaboração do orçamento não 

desqualifica a liderança político- institucional do governo municipal. Ao contrário, à 

Prefeitura cabe a missão insubstituível de apresentar modos de atendimento das 
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reivindicações. Por exemplo, as reivindicações da melhoria de estradas municipais (mais de 3 

mil quilômetros) supunham investimentos em aquisição de equipamentos rodoviários e 

conserto de máquinas deterioradas. 

Havia três princípios que a Prefeitura sustentava e que foram aceitos e apoiados nas 

assembléias e no "Assembleião": nenhuma assembléia era maior nem mais importante que a 

grande "assembléia" da eleição municipal nem poderia aprovar proposta que desqualificasse o 

compromisso participativo; por questão de justiça, ninguém poderia receber "mais" sem que 

todos recebessem o "menos". 

A experiência de Bernardo de Souza comprovou que a participação popular nas 

decisões do Executivo é a base da verdadeira democracia representativa. Bernardo diz: 

"A política de participação não se esgota no orçamento, que é peça essencial. Há 

outras coisas, o transporte coletivo, por exemplo, se for regido com a participação da 

sociedade, resulta em passagens mais baratas, pontos de ônibus nos locais efetivamente 

necessários e linhas que possam atender a todos. Com esta experiência também obtivemos 

bons resultados." 

"Na verdade, não há fórmula. Se formos tratar especificamente da questão da 

participação da sociedade na gestão governamental do orçamento participativo, cada 

comunidade há de criar a sua fórmula." 

"Há uma história da mitologia muito interessante. Hércules, o grande herói grego, um 

dia foi convocado para enfrentar um gigante que assolava, infernizava a vida de uma região, 

Anteu. Ele era invencível, porque tinha uma força descomunal. E Hércules era tido como o 

homem mais forte do seu tempo. Ele foi se confrontar com Anteu. Lutava, lutava e a luta era 

interminável pois Anteu jamais se cansava. O combate já durava um, dois, três dias e Anteu 

não se cansava. No meio da luta, Hércules recebeu a informação de que Anteu era filho da 

terra, que lhe dava forças pelos pés durante a luta. Por isso ele era incansável. Aí entrou a 

inteligência de Hércules aliada a sua força: ele levantou o gigante do chão, para que 

descolasse os pés da terra e deixasse de ser realimentado. E pôde vencê-lo. 

Essa imagem me lembra o seguinte: o político da esquerda tem que aliar sua força 

permanentemente ao povo. Se nos descolarmos do povo, seremos como Anteu, 

enfraqueceremos, perderemos as forças. Podemos ter o voto que nos legitimou na origem, 

mas se não estivermos com os pés no chão em contato constante com o povo realimentando o 

nosso mandato, a nossa energia, a nossa vocação, seremos vencidos num país de tantas 

dificuldades e em Prefeituras tão empobrecidas. 
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Não descolemos os pés do chão, não nos separemos do povo. Assim seremos 

invencíveis". 

A experiência apesar do sucesso verificado, não resistiu a eleição subseqüente. Já na 

cidade de Porto Alegre, quando posta em prática em 1989, foi beneficiada principalmente pela 

continuidade de um mesmo partido no governo, fato que permitiu sua consolidação. 

3.3 O Orçamento Participativo 

Nossas peSqUlSas sobre o tema Orçamento Participativo forneceram subsídios 

esclarecedores a respeito da dinâmica do processo e de seus critérios. 

Em seu livro, "Orçamento Participativo - a experiência de Porto Alegre ", Genro e 

Souza2 (1997), abordam a dinâmica e o funcionamento do Orçamento Participativo. Na 

primeira parte, Genro apresenta o Orçamento Participativo como um caminho para a 

recuperação da credibilidade do Estado. Relata as dificuldades presentes na implantação do 

processo e defende a idéia de que o Orçamento Participativo cria estruturas de formação e de 

reprodução. Na segunda parte do livro, Souza apresenta o Orçamento Participativo como um 

instrumento das "forças democráticas", além de expor a trajetória de sua regulamentação, 

detalhando, também, todo o calendário anual de funcionamento do processo. 

Tal contribuição é considerada muito importante para nossa investigação, visto que um 

dos co-autores foi vice-prefeito e prefeito da cidade de Porto Alegre e, portanto, agente 

integrante da implantação e manutenção do processo. Conforme Genro, o Orçamento 

Participativo "cria estruturas de formação e de reprodução de uma opinião pública 

independente,,3. 

"O processo do Orçamento Participativo na cidade de Porto Alegre 

certamente não é perfeito nem resolve este dilema histórico. Aliás, o 

Orçamento Participativo não só deve estar em constante mutação (para 

renovar-se e adaptar-se ao próprio crescimento da consciência da cidadania) 

mas ele deve ser visto como abertura de um caminho. ,,4 

2 GENRO, Tarso e SOUZA, Ubiratan. Orçamento Participativo: a experiência de Porto Alegre. 1997. 
3 Ibidem, p. 15. 
4 Ibidem, p. 14 
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Na segunda parte do referido livro, Souza aborda o planejamento do Orçamento 

Participativo analisando-o economicamente. 

Fedozzi5
, (1997) em seu livro "Orçamento Participativo - reflexões sobre a 

experiência de Porto Alegre", resultado de uma dissertação de mestrado, aborda como se 

constrói efetivamente uma estratégia para a institucionalização da cidadania. Seu estudo, 

respaldado pelo paradigma Weberiano, apresenta-nos as formas de dominação e de cidadania 

do Estado contemporâneo. Sua análise empírica refere-se ao funcionamento do Orçamento 

Participativo. 

Esse autor apresenta-nos uma reflexão sobre os termos teóricos da análise acadêmica, 

considerações sobre a cidadania moderna e uma breve história de sua evolução. Refere-se à 

dinâmica operacional do Estado correlacionando o modelo patrimonialista de gestão. Também 

postula que a cidadania corresponde, historicamente, às mudanças estruturais da sociedade 

utilizando um modelo institucional (o Orçamento Participativo), como condição estrutural 

para a emergência da cidadania6
. A concepção apresentada associa-se à nossa investigação, 

servindo-nos como base em nossa proposta de trabalho. 

Gohn7
, (1997) em seu livro "Os Sem-Terra, ONGs e cidadania" , disserta sobre a 

construção de uma nova concepção de cidadaniaS e aponta o Orçamento Participativo como 

uma das experiências criativas e inovadoras que colaboram com esta nova concepção. 

Apresenta alguns conceitos que serão utilizados na presente investigação, como por exemplo, 

o dos conselhos populares que 

"(...) são iniciativas da sociedade civil e se localizam mais no âmbito de unidades 

territoriais onde existe população organizada. ,,9 

A autora explica que essas idéias coletivas e ampliadas ultrapassam as fronteiras de 

sua atuação inclusive em nível jurídico e formal. Ela cita os Conselhos Comunitários como 

sendo representantes da concretização de propostas que envolvem associativamente povo

governo e que foram efetivados a partir de decretos governamentais. Também disserta sobre 

S FEDOZZI, Luciano. Orçamento Participativo - reflexões sobre a experiência de Porto Alegre. 1997. 
6 FEDOZZI, Luciano. Orçamento Participativo - reflexões sobre a experiência de Porto Alegre. 1997. p. 38 
7 GOHN, Maria da Glória Os Sem-Terra, ONGs e cidadania. p. 19. 
8 Ibidem, p. 17. 
9 Ibidem, p. 18. 
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os Conselhos Temáticos institucionalizados que abrangem, além das estruturas organizadas 

por categorias sociais excluídas, os Conselhos por Área de Gestão e os Conselhos TarifárioslO
. 

Ao enfocar os instrumentos para a operacionalização dos Conselhos Participativos, 

Gohn menciona as plenárias populares, os foros e as audiências públicas como formas de 

contato direto entre os governos e a população lI. 

Sobre o Orçamento Participativo, foco de investigação deste trabalho, Gohn refere-se 

como: 

"(...) um outro instrumento de democratização das relações povo-governo e 

de operacionalização dos conselhos populares. ,,12 

A autora demostra que as "redes populares" que então se criam, são formadas pelas 

lideranças dos antigos movimentos comunitários e que, ao aglutinar mais pessoas na 

elaboração das demandas e exigências sociais, comprovam seu real caráter de cidadania em 

termos coletivos 13 . 

"A relação entre a dinâmica da sociedade e as políticas institucionais e os 

espaços de interação entre a população e o governo geram o surgimento 

da vontade coletiva no sentido plural. ,,]4 

A "vontade coletiva", citada por Gohn, seria a maior responsável pela participação 

popular. O trabalho da autora contribui para a construção de conceitos e interpretações sobre 

as mobilizações populares na Europa e no Brasil, apontando componentes que se agregam à 

nossa investigação. 

Bittarl5 (1992), em "O modo petista de governar", reúne artigos sobre finanças e 

orçamento, participação popular, administração e vias públicas, entre outros. Relaciona dados 

das administrações populares e do Partido dos Trabalhadores em diferentes cidades do país 

com o objetivo de destacar suas experiências, o que também contribuiu para o estudo 

proposto. O aporte dos projetos apresentados e suas práxis, referem diferentes categorias 

também abordadas em nosso estudo, tais como: participação popular, finanças e orçamento, 

10 GOHN, Maria da Glória. Os Sem-Terra, ONGs e cidadania. 1997. p. 18. 
1\ Ibidem, p. 19. 
12 Ibidem. 
\3 Ibidem, p. 36 e 37. 
14 Ibidem, p. 37. 
15 BITT AR, Jorge. O modo petista de governar. p. 210. 



41 

planejamento e desenvolvimento econômico. Os artigos publicados revelam as bases de uma 

proposta político-partidária, bem como sua aplicação prática. Entretanto, sua análise não se 

restringe exclusivamente à proposta política, vai além e traça uma visão panorâmica do 

Orçamento Participativo, da participação popular e seu campo de autonomia, superando uma 

análise meramente institucional. Desse modo, o trabalho citado auxilia concretamente na 

elaboração dos indicadores utilizados pela presente investigação. 

Em sua maioria, as análises sobre o Orçamento Participativo referem-se ao seu 

processo de construção e/ou formação para a cidadania. Essas pesquisas fazem considerações 

importantes que serão empregadas sob foco do referencial teórico que estamos utilizando. 

3.4 Formação para a cidadania 

A segunda categoria de análise desta investigação é formação para a cidadania. 

Primeiramente sobre o conceito cidadania, Demo (1996) nos informa que este possui laivos 

conservadores históricos, desde a postura grega, que preservava como cidadão somente o 

grupo de elite. Neste sentido, para o autor cidadania é 

"(. .. ) a qualidade social de uma sociedade organizada sob a forma de direitos e 

deveres majoritariamente reconhecidos. Trata-se de uma das conquistas mais 

importantes da história. No lado dos direitos, repontam os ditos direitos 

humanos, que hoje nos parecem óbvios, mas cuja conquista demorou milênios 

e traduzem a síntese de todos os direitos imagináveis que o homem possa 

ter. No lado dos deveres, aparece sobretudo o compromisso comunitário 

de cooperação e co-responsabilidade. Cidadania pressupõe o estado de 

direito, que parte, pelo menos na teoria, da igualdade de todos perante a 

lei e do reconhecimento de que a pessoa humana e a sociedade são detentores 

inalienáveis de direitos e deveres ".16 

16 DEMO, Pedro. Participação é conquista. p. 10. 
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Demo (1996), em "Participação é conquista", refere-se à democracia como um 

sistema político no qual o acesso ao poder pode ser regulado e administrado de modo 

democrático, ressaltando que: 

"O fator essencial para o progresso é a cidadania, definida como 

competência humana de fazer-se sujeito, para fazer história própria e 

coletivamente organizada. Para o processo de formação dessa 

competência alguns componentes são cruciais, como educação, 

organização política, identidade cultural, informação e comunicação, 

destacando-se acima de tudo, o processo emancipatório. ,,17 

Nas considerações apresentadas por Demo, entende-se que os sujeitos são de fato 

agentes que atuam, dotados de um senso prático. 

"(. .. ) cidadania é, assim, a raiz dos 'direitos humanos', sendo que o seu desafio 

maior é justamente a eliminação da pobreza política, pois fazer-se sujeito 

competente é não admitir tutela e também dispensar assistência. ,,18 

Esse autor desenvolve a idéia de uma 'sociedade cidadã', a qual deve possibilitar a 

construção de uma instância organizada com o intuito de desenvolver o ideal da sociedade: 

sua emancipação. Não desvinculando a questão da cidadania da capacidade produtiva dos 

indivíduos, o autor disserta sobre a sociedade capitalista, onde os conflitos estão colocados 

como uma das questões centrais. 

"(. .. ) organização política coletiva, solução da educação básica, como 

competência mínima comum, recuperação da universidade e dos agentes do 

sistema educativo, do papel da informação, comunicação, cultura, renovação 

didática e propedêutica, impropriedade das políticas sociais residuais, 

setorialistas, assistências, desafio da pobreza política, além da formação da 

competência histórica inovadora. ,,19 

17 DEMO, Pedro. Participação é conquista, p. 6. 
18 Ibidem, p. 50. 
19 Ibidem, p. 52. 
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Demo afirma que o sonho fundamental de formação da sociedade seria o de propiciar 

a autonomia dos educandos frente ao processo de apropriação do conhecimento e da 

realidade, processo pelo qual sua liberdade e autonomia vão ocupando gradativamente o 

espaço habitado. Assim, a autonomia vai se fundamentando na responsabilidade que o 

educando passa a assumir por seu próprio processo de aprendizagem. 

Outra análise representativa para esta investigação é aquela que afirma que: 

"(...) a participação é conquista para significar que é um processo no sentido 

legítimo do termo infindável em constante vir-a-ser sempre se fazendo. ,,20 

Considerando ainda as potencialidades da cidadania como identidade do indivíduo, 

sua participação e educação, Demo define que a participação e educação são termos que se 

apresentam enquanto 

"(...) indicadores, e a educação aparece como um dos componentes 

principais da reprodução dos privilégios embutidos na cultura, nos valores, 

normas, etc. a educação é serva do poder por seu processo de manipulação e 

adestramento. ,,21 

A educação assume também um papel estratégico ao tratarmos da participação, 

conforme explica o autor: 

"(...) educação comunitária é uma das formas educativas mais sensíveis ao apelo 

da participação política, e, por isso mesmo, mais comprometida com a gestação de 

uma cultura democrática. ,,22 

Sintetizando; 

"(. .. ) cidadania é fundamental, pois descobre os direitos, vislumbra 

estratégias de reação e tenta mudar o rumo da história. Participação quer 

20 DEMO, Pedro. Participação é conquista, p. 18. 
21 Ibidem, p. 43. 
22 Ibidem, p. 49. 
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profundamente isto. Por isso, podemos dizer, sumariamente que cidadão é o 

homem participante. ,,23 

Demo acredita que a maior virtude da educação, ao contrário do que muitos pensam, 

está em ser instrumento de participação política. Convém ressaltar, na esfera política da 

educação, a função de transmissão de conhecimento e de aprendizagem. Nesse sentido, esse 

autor expõe a relação direta entre o termo educação e formação: 

"Cremos que a função insubstituÍvel da educação é de ordem política, como 

condição à participação, como incubadora da cidadania, como processo 

fi . ,,24 I. ifi d .1 ormatlVO. {gn os o autor;. 

Em conseqüência do exposto, no conceito 'formação para a cidadania', as noções 

apresentadas entre outras são participação, direitos e deveres, igualdade, comunidade e 

informação. 

Sobre formação, cidadania e participação, o educador Paulo Freire aborda em suas 

obras uma infinidade de conceitos que se aproximam de nossa investigação. Freire25 (1996) 

em seu livro "Pedagogia da autonomia ", propõe basicamente, uma reflexão sobre a prática 

educativo-progressista ( ou educativo-crítica) através da abordagem dos procedimentos a 

serem adotados por um educador que se proponha não só a ensinar conteúdos, mas a também 

formar um cidadão. Este deverá ser capaz de compreender e, conseqüentemente, modificar o 

mundo que o cerca, rompendo com seus condicionamentos ideológicos impostos 

subliminarmente pelas classes dominantes através do chamado "Inconsciente Coletivo". 

Apresentando a ideologia fatalista e imobilizante da pós-modernidade, a qual denuncia como 

uma estratégia surda de acomodação dos conflitos sociais, ele afirma, como condição básica 

para a redenção social, o renascer dos homens que conseguirem identificar corretamente essa 

ideologia e transcendê-la, tomando-se senhores de seus destinos. 

Negando a prática tradicional do que chama de "ensino bancário" (de formatação 

tradicional, de exposição de conteúdos), Freire nos expõe sua idéia de ensino progressista

crítico e construtivista, que respeita e prioriza a construção dos saberes na interação entre 

23 DEMO, Pedro. Participação é conquista, p. 70. 
24 Ibidem, p. 52. 
25 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. 1996. 
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educador e o educando. Esta interação é o encontro da teoria com a prática, as quaIs 

separadamente, não permitem a criação de novos saberes. Para que haja um ensino 

democrático, é necessário que a capacidade crítica, a curiosidade e mesmo, a insubmissão do 

educando sejam reforçadas pelo educador como forma de aproximação ao conhecimento. 

Essa metodologia não aceita a arrogância ou o determinismo de uma relação hierárquica de 

aprendizagem onde um é o sujeito e o outro, o objeto, e aposta na interação entre o educando 

e o educador, onde ambos são sujeitos da construção de seus saberes. 

O educador que não considerar os saberes empíricos do educando, construídos através 

de sua prática comunitária, nem suas necessidades e carências materiais, nunca estabelecerá 

uma relação dialética/progressista com ele. A discussão deve travar-se em tomo dos motivos 

condicionantes de suas situações como forma de desvendar suas inserções sociais. A partir 

dos questionamentos que ocorrem na elaboração da crítica, é necessário que observemos a 

ética pois, do contrário, estaremos consagrando a forma da educação tradicional, contra a qual 

nos insurgimos. Na busca de soluções, seríamos tentados a seguir o caminho mais fácil~ pois o 

medo de errar nos afastaria da ética e da estética (pureza) de quem está comprometido com 

uma educação progressista. 

Freire propõe a autonomia dos educandos frente ao processo de apropriação do 

conhecimento e da realidade, processo pelo qual sua liberdade e autodeterminação vão 

ocupando, gradativamente, o espaço antes "habitado" por sua dependência do educador e, 

antes dela, de seu grupo social. Essa autonomia fundamenta-se na responsabilidade que o 

educando passa a assumir por seu próprio processo de aprendizagem. Freire também descreve 

o processo de autonomia dos educandos frente ao processo de apropriação do conhecimento. 

Ao abordar categorias referentes à formação, sua perspectiva também se articula com nossa 

proposta de pesquisa. 

Em seu artigo, Cesca26 (1997) articula a psicologia e a filosofia, transpondo-as para 

questões práticas que expressam sua posição quanto ao conceito de formação: 

"(. .. ) se inscreve dentro do movimento conhecido como ensinar a pensar, o 

movimento consiste em favorecer o desenvolvimento de processos e estratégias 

do pensamento que estão implícitas nas atividades acadêmicas e que são 

26 CESCA, Patricia. Reuven Feuerstein: un pensador que educa, un educador que piensa. Revista de 
psicologia en campo de la educacion. Buenos Aires. Argentina: nO 18, JuVAgo. 1997. 
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necessárias para fazer frente tanto aos problemas escolares como nas situações da 

vida em geral. ,,27 

A autora cita a necessidade do mediador destacando que: 

"(. . .) o mediador será o criador, o modificador de estruturas cognitivas que 

convertam os alunos em seres capazes de perceber a realidade com maior 

correção possível e sem sacrificar a sua criatividade ".28 

Cesca demonstra que a educação constrói para, a seguir, discorrer sobre a estratégia de 

dominação dos significados, sendo que seu eixo central é a construção de algo que é 

particular, a essência de uma maneira própria de ver o mundo. Sua idéia central assemelha-se 

ao que Bourdieu denomina de habitus29
, identificando-se com o que busca nossa análise. 

A respeito , da função social da formação, Lopes e Artilles distinguem três posições 

diversas. A saber: 

"]- Em primeiro lugar, enfoca o capital humano apresentando que a educação 

pode jogar um papel importante no desenvolvimento econômico por conseguinte desde 

as instituições. 

2- A formação propiciada pelos sistemas educativos tem como finalidade a transmissão 

de valores, de cultura, de hábito, de hierarquias, de formas de comportamentos e de 

desigualdades sociais. 

3- Que a autonomia do sistema educativo cuja expansão se explica como 

conseqüência dos conflitos entre os grupos sociais". 30 

Estes autores, ao distinguirem a relação da educação e do sistema educativo com as 

desigualdades sociais no sistema capitalista, aproximam-se das idéias já apresentadas, pois 

todos questionam a formação enquanto um patrimônio exclusivo do sistema educativo, 

27 CESCA, Patrícia. Reuven Feuerstein: un pensador que educa, un educador que piensa. Revista de 
psicologia en campo de la educacion. Buenos Aires. Argentina: nO 18, Jul/ Ago. 1997, p. 37. 

28 Ibidem, p. 38. 
29 HABITUS, segundo Bourdieu, é um capital, algo como uma propriedade, que sendo incorporado, se 

apresenta com as aparências de algo inato: engloba a noção do Ethos, é um produto de condicionamento 
que tende a reproduzir a lógica objetiva dos condicionamentos (reprodução). (BOURDIEU, Pierre, Poder 
simbólico. Lisboa: 1989, p. 89.) 

30 LOPES, Andreu y ARTILLES, Martin. Las relaciones entre formacion y empleo: Que formacion, 
para que empleo? In Formação e trabalho e competência: questões atuais. Porto Alegre:EDIPUCRS, 
1998, p. 187. 
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acreditando ser ela um produto obtido através de um processo contínuo e múltiplo de 

aprendizagem a partir das relações sociais. Esse conceito de formação deverá ser privilegiado 

por nossa pesquisa. A consolidação da formação se dá com: 

"Capacidade para manejar abstrações, assimilação de maior carga mental de 

trabalho, capacidade de resolver problemas, capacidade de trabalhar em equipe, 

assim como de comunicar-se e relacionar-se, mobilização de conhecimentos 

coletivos, aqUlslçao e aplicação de conhecimentos transversais, atuação no 

âmbito de qualidade, capacidade de adaptação. ,,31 

Sobre a participação dos agentes e a consolidação de sua identidade como 

cidadão, Desaulniers (1997) redefine o conceito de formação dizendo que: 

"(...) abrange igualmente várias outras categorias referentes à vida social como 

aprendizagem, aperfeiçoamento, promoção 

profissional, (.), educação de adultos, formação 

social, 

contínua, 

. formação 

educação 

permanente, educação popular, (..) inclui também fatos e atividades que 

envolvem o conjunto da vida, da totalidade das relações humanas. ,,32 

Por educação, Frigotto considera que, quando apreendida no plano das relações 

sociais, ela mesma "é constituída e constituinte,,33. Ao tratar a educação num plano mais 

específico, salienta que: 

"Trata das relações entre a estrutura econômico-social, o processo de 

produção, as mudanças tecnológicas, o processo e divisão do trabalho, 

produção e reprodução da força de trabalho e os processos educativos ou de 

fi - h ,,34 ormaçao umana. 

Para Frigotto (1996), educação significa: 

"A educação é, antes de mais nada, o desenvolvimento das potencialidades e a 

apropriação de "saber social" e conjunto de conhecimentos e habilidades, 

31 LOPES, Andreu y ARTILLES, Martin. Las relaciones entre fonnacion y empleo: Que fonnacion, para 
que empleo? In Formação e trabalho e competência: questões atuais. Porto Alegre: EDIPUCRS, 
1998,p.2OO. 

32 DESAULNIERS, Julieta B. Ramos. Formação e pesquisa: condições e resultados. Revista Veritas. 
33 FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a crise do capitalismo real. p. 25. 
34 Ibidem, p. 26. 
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atitudes e valores que são produzidos pelas c/asses, em situação histórica 

dada de relações para dar conta de interesses e necessidades. " 35 

As potencialidades existentes nos governos locais são representadas por sua cidadania. 

Covre36 (1993) define cidadania, "(. . .) como sendo a ação dos sujeitos e dos grupos em 

conflito e da sociedade" 37. Por ser subjetivo, esse conceito pennite associar as necessidades 

básicas do homem e seus desejos. A autora o considera como "(. . .) uma identidade do 

indivíduo com as atividades que realiza. ,,38 

Articulando essas linhas de fonnação educativa com gestão participativa, Dimenstein 

(1997), em artigo intitulado "Por que Nova York é um sucesso", opina que as razões do 

sucesso daquela cidade residem na descentralização, na participação comunitária e na 

valorização da cidadania. Essa reunião de fatores observada pelo autor, transfonnaria as 

cidades em locais de convivência sem medo, reduzindo a tensão social. Tal observação 

também contempla o "rico e fértil capital humano que as cidades detêm" e, ao comparar a 

Prefeitura de Nova Y ork com a de Porto Alegre, ele encontra grandes semelhanças em suas 

politicas públicas enfatizando que as diretrizes centradas na participação popular passam a ser 

uma nova estratégia de poder39
. 

No livro "Identidade social e a construção do conhecimento" (1997) identificam-se 

nos diversos artigos, vários conceitos que se aproximam dos utilizados em nossa investigação. 

Azevedo40
, (1997) em seu artigo "Soberania popular, gestão pública e escola cidadã", 

estabelece uma contextualização das mudanças educacionais. Salienta a democratização do 

Estado e sua relação com a cidadania como sendo alternativa político-pedagógica a fonnação 

de indivíduos-cidadãos comprometidos com a transfonnação social. 

Romano41
, (1997) em seu artigo "Identidade social e a construção do conhecimento", 

em livro que leva o mesmo nome, relaciona a soberania popular com a democracia. Critica o 

conservadorismo tradicional desses conceitos, afinnando que a educação deve ser constituída 

com democracia e sua fonnatação deve passar por 'instâncias participativas'. Como por 

exemplo, cita o Orçamento Participativo. 

35 GRYZYBOWSKI, apud FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a crise do capitalismo real. p. 26. 
36 COVRE, Maria de Lourdes Manzini. O que é cidadania. 1993. 
37 Ibidem, p. 63. 
38 Ibidem, p. 73. 
39 DIMENSTEIN, Gilberto. Folha de São Paulo. 1997. 
40 AZEVEDO, José C. Soberania popular, gestão pública e escola cidadã. In Identidade social e a 

construção do conhecimento. Porto Alegre: PMP NSMED. 1997. p. 9 
41 ROMANO, Roberto. Identidade Social e a construção do conhecimento. In Identidade social e a 

construção do conhecimento. Porto Alegre: PMPNSMED. 1997. p. 20. 
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No mesmo livro Boom42 (1997) sistematiza o resultado de uma investigação em seu 

artigo "Mundialização da educação e reformas curriculares na América Latina", 

confirmando as mudanças recentes no campo educativo e a importância dos mecanismos de 

planejamento integral para a educação. 

Gentili43 (1997) declara, em seu artigo "Ocupar a terra, ocupar as escolas: Dez 

questões e uma história sobre a educação e os movimentos sociais na virada do século", que 

a politização surgida através dos movimentos sociais, explicaria as importantes mudanças 

verificadas no Terceiro Mundo. Ao abordar a questão dos movimentos sociais, analisa sua 

contribuição na defesa dos direitos do cidadão, na construção de novas formas de 

subjetividade e de participação, sua representação democrática no exercício da cidadania e a 

luta emancipatória do espaço público. 

O conceito 'participação' nos remete a categorias como: planejamento participativo e 

descentralização, que se constituem em sub-categorias de análise neste trabalho. Ao 

estabelecer tais relações com as sub-categorias, neste citamos alguns referenciais teóricos de 

diferentes autores. 

Com o artigo "Planejamento Participativo" Comelly44 (1985), apresenta a seguinte 

conceituação para 'participação': 

"]- É processo político; 

2- é de inspiração dialética de sociedade em movimento e em construção; 

3- é um método de libertação de potencialidade; 

4- usa modalidades democráticas, dialogadas, de negociação entre os atores 

sociais; 

5- os técnicos vão ao povo e debatem os interesses dos diferentes grupos e põem seu 

saber especifico a serviço das causas populares; 

6- é horizontal e ascendente: os grupos da base aprendem a defender seus interesses e 

a participar participando. Seu conteúdo é pedagógico. 

7- é finalista: uma seqüência de ações técnicas a serviço das mudanças sociais; 

8- bem assegurado, é altamente eficaz" . 45 

42 BOOM, Alberto Martinez. Mundialização da educação e reformas curriculares. In Identidade social e a 
construção do conhecimento. Porto Alegre: PMP A/SMED. 1998. p. 46. 

43 GENTIL!, Pablo. Ocupar a terra, ocupar as escolas: dez questões e uma história sobre educação. In 
Identidade social e a construção do conhecimento. Porto Alegre: PMP A. 1998. p. 192. 

44 CORNELLY, Seno. Planejamento participativo. (Coletânea de textos). Fundação Alto Uruguai para 
Pesquisa e Ensino Superior. Alto Uruguai: 1985. 

4S Ibidem, p.18. 
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o planejamento participativo envolve também a negociação e o germe de conflitos. 

Comelly afirma, ainda, que, em tal processo, utiliza-se a "técnica da negociação dos 

conflitos ", pois essa relação social é base de uma participação que pode ser interativa ou 

conflitiva. 

Percebemos que as condições teóricas para a emergência de um conceito de formação 

cidadã cultiva justamente a interação e o conflito. 

3.5 Habitus político 

A terceira categoria de análise é o habitus político. A palavra habitus vem do latim e 

representa a tradução escolástica da palavra grega utilizada por Aristóteles para designar as 

"disposições adquiridas, tanto pelo corpo como pela alma" 46. Ao retomar esse termo, 

Bourdieu pretende indicar que os agentes também atuam mediante estratégias ou cálculos e, 

assim, sendo, não são somente indivíduos que participam das estruturas sociais. 

Como ponto de partida, apontamos a definição de habitus em Accardo e Corcuff: 

"Sistema de disposição a agir, perceber, sentir e pensar de uma certa 

maneira, interiorizada e incorporada pelos indivíduos no decorrer de suas 

histórias, o habitus se manifesta fundamentalmente pelo sentido prático, ou seja, 

a aptidão para se mover, agir e se orientar de acordo com a posição ocupada 

no espaço social, de acordo com a lógica do campo e da situação dentro da 

qual estamos implicados, e isso sem recorrer à reflexão consciente, 

graças a disposições adquiridas funCionando como automatismos" . 47 

46 LIMA, Rita de Cássia Pereira. A violência simbólica de Pierre Bourdieu. Revista Serviço Social e 
Sociedade. p.l69. 

47 ACCARDO, Alain e CORCUFF, Philippe apud LIMA, Rita de Cássia.In A violência simbólica de 
Pierre Bordieu. Revista Serviço Social e Sociedade. p.171. 
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o habitus representa a interiorização, pelos agentes, dos valores e princípios sociais 

vigentes, configurando a dimensão de um aprendizado passado e também em mutação. 

A estruturação do habitus inicia na primeira infància, período de disposições 

adquiridas junto à família. Essas manifestações são organizadas de acordo com suas 

condições sociais de existência e se expressam através de proibições, lições de moral, e 

costumes da vida em família. Segundo Bourdieu, o habitus primário vai estar na constituição 

de habitus posteriores e comandar a estruturação de novos48
. 

Bourdieu reinterpreta a noção de habitus, definindo-o como 

"(. .. ) sistema de disposições duráveis, estruturas (. .. ) predispostas a 

funcionarem como estruturas estruturantes, isto é como princípio que gera e 

estrutura as práticas e as representações que podem ser objetivamente 

'regulamentadas' e 'reguladas' sem que por isso sejam o produto de 

obediência de regras, objetivamente adaptadas a um fim, sem que se tenha 

necessidade da projeção consciente deste fim ou do domínio as operações para 

atingi-lo, mas sendo, ao mesmo tempo, coletivamente orquestrada sem serem o 

d Ã - . Ã d .. 49 pro uto ua açao orgamzauora e um maestro. 

Neste sentido, o habitus orienta a ação, pois também é produto das relações sociais e 

tende a assegurar a reprodução dessas mesmas relações objetivas que o engendram. O habitus 

permite a articulação, pois as condições sociais de existência são interiorizadas pelos 

indivíduos sob a forma de princípios inconscientes da ação e reflexão. Nesse sentido 

"Cada agente, quer saiba ou não, quer queira ou não, é produtor e reprodutor 

de sentido objetivo porque suas ações são produto de um 'modus operandi' do 

qual ele não é o produtor e do qual ele não possui o domínio consciente; as 

ações encerram, pois sempre há intenções conscientes". 50 

O habitus se apresenta como individual e social, pois implica na interiorização da 

objetividade, mas não pertence exclusivamente ao domínio da individualidade. A 

48 LIMA. Rita de Cássia Pereira. A violência simbólica de Pierre Bourdieu. Revista Serviço Social e 
Sociedade. p. 172. 

49 ORTIZ, Renato: apud BOURDIEU, Pierre. InPierre Bourdieu. p. 13. 
50 Ibidem, p. 15. 
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homogeneidade dos habitus subjetivos (de classes, de grupo) encontra-se assegurada, na 

medida em que os agentes intemalizam as representações objetivas segundo as posições que 

estão desfrutand051
. 

Depois que o habitus foi estruturado pelas condições sociais de existência, continua 

produzindo percepções, representações, opiniões, crenças, gostos, desejos e toda uma 

subjetividade independente do exterior. Essa subjetividade se expressa e se exterioriza na ação 

dos indivíduos e dos grupos, contribuindo para produzir e reproduzir as estruturas sociais e as 

institui ções. 

Dentro desse foco, as estruturas de um habitus antigo ou anterior comandam o 

processo de estruturação de um novo habitus. 

Em matéria de política, Bourdieu declara que nada é menos natural do que o modo de 

agir e de pensar exigido pela participação no campo político. Nesse sentido, escreve: 

"(. .. ) como o habitus religioso, artístico ou científico, o habitus do político 

supõe uma preparação especial. É, em primeiro lugar toda a preparação 

necessária para adquirir o corpus de saberes específicos, (. .. ) teorias, 

problemáticas, conceitos, tradições históricas, dados econômicos, etc. 

produzidos e acumulados pelo trabalho político dos profissionais do presente e 

do passado ou das capacidades mais gerais,tais como o domínio de uma certa 

linguagem e de uma certa retórica política, (. .. ). " 52 

Ao fundamentarmos as categorias dessa investigação, apresentamos, a seguir, a 

metodologia de análise das mesmas. 

SI ORTIZ, Renato: apud BOURDIEU, Pierre. In Pierre Bourdieu. p. 18. 
S2 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. p. 169. 



Capítulo 4 - METODOLOGIA 

4.1 - Pressupostos metodológicos 

o referencial teórico em que nos baseamos para descrever a trajetória do Orçamento 

Participativo desde seu surgimento, em 1988, até 2000, através de seu processo de 

implantação e desenvolvimento que vem garantindo uma formação para a cidadastia a partir 

de uma prática de participação política junto às populações integrantes do espaço de Porto 

Alegre, foi a obra de Pierre Bourdieu complementada com as de outros teóricos que a essas 

idéias também se associam. 

Um vetor epistemológico pode servIr de suporte para a compreensão dos 

procedimentos utilizados numa pesquisa e, ao mesmo tempo, essa posição teórica pode 

garantir elementos para a análise e reflexão necessárias à pesquisa científica. 

Os principais conceitos do referencial teórico, privilegiados por esta pesquisa são: 

habitus, campos e capital. Considerando a relação, de mão dupla, entre as estruturas objetivas 

(os campos sociais) e as estruturas incorporadas - (habitus) podemos assinalar que o campo 

estrutura-se pelo estado da relação de forças entre os agentes sociais. A matéria-prima desta 

luta é o capital de cada agente que varia tanto na qualidade como na quantidade. Portanto, 

capital é o conteúdo do poder em uma dada relação de forças. I 

Bourdieu discrimina uma série de capitais: capital cultural, capital econômico, capital 

social, capital religioso e capital político. Esses capitais só terão sentido em uma dada relação: 

um mesmo capital tem valores diferentes em campos diferentes, tendo muito valor em um 

campo e nenhum em outro. 

A teoria elaborada por Bourdieu considera todas as sociedades como espaços sociais. 

A noção de espaço se apresenta enquanto um conjunto de posições distintas e coexistentes, 

1 CORADINI, Odaci. O referencial teórico de Bourdieu e as condições para a sua aprendizagem. In Veritas: 
Porto Alegre: nO 162. EDIPUCRS. 1995. p. 208. 
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exteriores umas às outras, definidas umas em relação às outras por sua exterioridade mútua e 

por relações de proximidade ou distanciamento e, também, por relações de ordem2
. O espaço 

social é construído e/ou organizado de forma que os agentes são distribuídos de acordo com 

dois princípios básicos de diferenciação: o capital econômico e o capital culturae. Essas 

distâncias sociais expressam-se na distinção que é, de fato, um traço distintivo que 

hierarquiza. 

O espaço social global é definido como: 

"(. .. ) um campo deforças, cujas necessidades se impõem aos agentes que nele 

se encontram envolvidos, é como um campo de lutas, no interior do qual os 

agentes se enfrentam, com meios e fins diferenciados conforme a sua posição 

na estrutura do campo de forças, contribuindo assim para a conservação de 

sua estrutura ". 4 

Nesse espaço de lutas e de relações, podemos situar os agentes para melhor 

compreendermos o que ocorre no espaço social. Devemos, primeiramente, esclarecer que 

essas lutas visam conservar ou transformar a relação de forças instituídas no campo.5 Assim, 

os agentes ou conjunto de agentes têm em comum o fato de possuírem uma quantidade de 

capital específico, suficiente para ocupar sua posição no interior do campo. 

As sociedades ou espaços sociais, conforme Bourdieu, possuem diversos campos. O 

campo, para ele, funciona como um espaço de competição, um microcosmo da luta simbólica 

que se manifesta na interação dos agentes. As quatro leis fundamentais que caracterizam o 

campo são: a existência de leis e regras de funcionamento e a predisposição e capacidade dos 

agentes em aceitá-las e entendê-las; o estado das lutas e a quantidade e qualidade do capital 

distribuído entre os agentes que definem a estrutura do campo; o interesse comum mínimo 

existente entre todos os agentes que fazem parte do campo; a própria existência do campo6. 

Os campos, pois, possuem propriedades específicas, e "ao mesmo tempo que se faz avançar o 

2 BOURDIEU, Pierre. Razões Práticas. p. 18. 
J Ibidem, p. 19. 
4 Ibidem. p. 50. 
S Ibidem, p. 50-63. 
6 BOURDIEU, Pierre. Questões de Sociologia. p. 89. 
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conhecimento dos mecanismos universais dos campos, se especificam as variáveis 

d '· ,,7 secun arzas . 

A teoria dos campos considera uma correspondência exata entre o espaço social e o 

habitus. As leis gerais citadas, por exemplo, referem-se às condições econômicas e sociais 

necessárias ao funcionamento de um universo social como campo, seja por oposição ou 

consenso, por elementos (indivíduos), seja por grupos e aparelhos (instituições) submetidos a 

uma intenção centraIS. 

Os interesses dentro do campo são articulados através das relações entre os agentes, e 

o habitus deve englobar as unidades de estilo vinculadas às práticas diferenciadas, que 

também atuam como diferenciadores. 

No campo, igualmente, manifestam-se as relações de poder. Esse designa uma 

população real de detentores do poder. 

"São as relações de força entre as posições sociais que garantem a seus 

ocupantes um quantum suficiente de força social ou de capital, de modo a que 

estes tenham possibilidade de entrar nas lutas pelo monopólio do poder (. .. ) ".9 

"(. .. ) campo do poder não é um campo como os outros: ele é um espaço de 

relações de força entre diferentes tipos de capital ou, mais precisamente, entre 

os agentes suficientemente providos de um dos diferentes tipos de capital para 

poderem dominar o campo correspondente e cujas lutas se intensificam 

sempre que o valor relativo dos diferentes tipos de capital é posto em questão, 

especialmente quando o equilíbrio estabelecido no interior do campo, entre 

instâncias especíjicas encarregadas da reprodução do campo de poder é 

ameaçada ". 10 

Bourdieu entende as relações sociais como relações de poder que se fundamentam na 

noção de habitus, o qual para ele, significa: 

7 BOURDIEU, Pie"e. Questões de Sociologia, p. 89. 
8 ORTIZ, Renato. Pie"e Bourdieu. p. 45. 
9 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. p. 29. 
I~OURDIEU, Pierre. Razões Práticas. p. 52. 
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"(. . .) o habitus, como indica a palavra, é um conhecimento adquirido e 

também um haver, um capital (de um sujeito transcendental na tradição 

idealista) o habitus, a hexis, indica a disposição incorporada, quase postural-

. d - (. ),,11 , mas sim o e um agente em açao ... . 

o habitus tende, portanto, a conformar e a orientar a ação, mas na medida em que é 

produto das relações sociais, ele tende a assegurar a reprodução dessas mesmas relações 

objetivas que o engendram. 

"(...)esse princípio gerador e unificador que lhe re-traduz as características 

intrínsecas e relacionais de uma posição em um estilo de vida unívoco, em um 

conjunto unívoco de escolhas de pessoas, de bens, de práticas ". 12 

Na noção de habitus - sistemas de disposições socialmente constituídos - ficam 

aprisionadas habitualmente as teorias da ação, pois a prática poderia ser definida como um 

sinal de uma trajetória social, capaz de opor uma inércia maior ou menor às forças sociais, e 

de um campo social que quase sempre possui a propriedade de operar com a cumplicidade do 

habitus sobre o qual se exerce. Isto conduziria a uma teoria de eficácia simbólica. A 

estruturação do habitus inicia-se na primeira infiincia. Esse habitus primário comanda a 

estruturação de novos, produzidos em outras instâncias. Nesse sentido, fica claro que as 

condições sociais são interiorizadas como princípios inconscientes de ação e reflexão. As 

condições sociais de existência produzem percepções, crenças, gostos, desejos, e toda a 

subjetividade independente do exterior. 13 

11 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. p. 61. 
12 BOURDIEU, Pierre. Razões Práticas. p. 22. 
13 LIMA, Rita de C. Pereira. A violência simbólica de Pierre Bourdieu. In Revista Serviço Social e 

Sociedade. São Paulo: Cortez. 1998. p. 170. 
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Em relação ao campo, sua estrutura é o resultado das relações de força entre os 

agentes. A esse estado corresponde também a distribuição particular do capital acumulado 

durante lutas anteriores. 

Esse capital pessoal deve ser reconhecido e legitimado, exigindo um conhecimento 

específico que também é o simbólicol4
. Para entendê-lo, é necessário compreender os 

sistemas simbólicos. 

"Os sistemas simbólicos, como instrumento de conhecimento e de 

comunicação, só podem exercer um poder estruturante porque são 

estruturados. O poder sibólico é um poder de construção da realidade que 

tende a estabelecer uma ordem gnoseológica: o sentido imediato do mundo 

(. .. ) ".15 

Os agentes que melhor se articulam em suas relações SOCIaIS, ao consegUIrem 

informações, podem obter um ganho em seu capital cultural. Esse capital no campo é o 

espaço das forças e lutas entre os agentes para transformá-lo ou conservá-lo, também é um 

capital de luta. Considerando que uma das funções do campo é dotada de uma história 

própria, na lógica dos campos, temos também diferentes espaços de possibilidades em um 

dado tempo. 

A partir desse referencial de análise, compreenderemos o Orçamento Participativo 

como um processo de formação de cidadãos na cidade de Porto Alegre, o que permite 

compreender o habitus dos Conselheiros como uma série cronologicamente ordenada de 

estruturas 16. 

O Orçamento Participativo, enquanto estrutura gestado no campo político e no campo 

social, atua permeado pelo campo do poder. A relação de forças entre os campos, ao ser 

reconstituída, representa a trajetória do campo do poder, reconstituindo as relações e 

estratégias utilizadas para a instauração do habitus. 

14 LIMA, Rita de C. Pereira. A violência simbólica de Pierre Bourdieu. In Revista Serviço Social e 
Sociedade. São Paulo: Cortez. 1998, p. 174. 

IS BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. p. 09. 
16 BOURDIEU, Pierre. Razões Práticas. p. 80. 
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o processo de fonnação desencadeado junto aos agentes sociais que participam da 

experiência, acaba por instaurar rupturas nos habitus. Nossa investigação vai pennitir a 

compreensão das relações de forças no interior desse campo. 

"Enfim, examinar a relação entre os diferentes campos e as diferentes 

espécies de capital que é produzida e reproduzida dentro das tensões e as 

lutas constitutivas de cada um desses espaços-analogia entre a energia e o 

poder (ou capital) que têm em comum a propriedade de existir sob diferentes 

formas ". 17 

Ao proponnos esta pesquisa, pretendemos utilizar a teoria de Bourdieu como uma 

lupa sobre o objeto de estudo, buscando compreender a fonnação para a 'cidadania, 

conseqüência do Orçamento Participativo. 

Dentro do assinalado, a amplitude do conceito de fonnação como categoria principal, 

requer saberes específicos, sociais, políticos, comportamentais e comunicativos, além de 

saberes instaurados através da participação, os quais adquirem relevância na instauração de 

novos saberes pelas vias fonnais e institucional-fonnal do Orçamento Participativo. 

Seguem adiante os diagramas que expõem nossas idéias gerais sobre o tema, as 

categorias estudadas, as hipóteses desenvolvidas e os procedimentos metodológicos. A 

metodologia utilizada pretende reconstruir as dimensões temporal, espacial e dinâmica do 

Orçamento Participativo, visando superar os entraves da pesquisa qualitativa, a partir dos 

suportes teóricos que lhe servirão de base. 

As dimensões operacionais e os indicadores das hipóteses propostas estão inseridos no 

sistema complexo que constitui o fenômeno. Ao analisarmos este, temos de ter presente que: 

"Na realidade, não há fenômeno simples, o fenômeno é um tecido de relações. 

Não há natureza simples, substância simples, a substância é uma contextura 

de atributos. Não há idéia simples, porque uma idéia simples como muito bem 

17 ORTIZ, Renato; apud BOURDIEU, Pierre. In Pie"e Bourdieu. p. 45. 
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viu Dupréel, deve estar inserida para ser compreendida, em um sistema 

complexo de pensamentos e de experiências". 18 

Destacaremos alguns elementos para a compreensão da situação a ser investigada. Um 

dos pontos considerados condição sine qua non para seu fundamento envolve um tipo de 

"racionalismo aplicado,,19, ou seja, um método de observar as coisas baseado na razão, pois 

nada existe que não seja inteligível. 

O segundo ponto considerado como princípio básico, é "a autonomia frente às 

demandas e determinações sociais, até porque elas não existem ,,20. A autonomia desenvolve

se de diferentes formas, constituindo-se num direito de se reger por leis próprias. Isto explica 

a necessidade de ruptura com as pré-noções. 

"Conservar uma espécie de dívida recorrente, aberta, sobre o passado de 

conhecimentos certos, eis ainda uma atitude que ultrapassa, prolonga, amplia 

a prudência". 21 

O terceiro princípio que orienta essa abordagem é a necessidade de "objetivação do 

próprio sujeito objetivante ,,22. É necessário tomar real o existente, e materializá-lo através da 

investigação. Outro princípio pressupõe uma distinção rigorosa entre a razão e o sentido 

prático, ou seja, entre a lógica teórica e a lógica prática. Cumpre lembrar que: 

"(. . .) a lógica teórica é explicativa e só existe no papel, sendo que a lógica 

prática é construída a partir da construção do espaço social, que também é 

uma realidade invisível e uma representação dos agentes ".23 

18 BACHELARD, Gaston. O novo espírito científico. p. 105. 
19 CORADINI, Odaci. Os referenciais teóricos de Bourdieu e as condições para sua aprendizagem e 

utilização. Revista Ventas. Porto Alegre: EDIPUCRS. v. 41. 1996. p. 208. 
20 CORADINI, Odaci. Os referenciais teóricos de Bourdieu e as condições para sua aprendizagem e 

utilização. Revista Veritas. Porto Alegre: EDIPUCRS. v. 41. 1996. p. 208. 
21 BACHELARD, Gaston. O novo espírito científico. p. 115. 
22 Ibidem, p. 209. 
23 CORANDINI, Odaci. Os referenciais teóricos de Bourdieu e as condições para sua aprendizagem e 

utilização. Revista Veritas. Porto Alegre: EDIPUCRS, v. 41, 1996. p. 210. 
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Ao estabelecer condições teóricas e práticas valorizando determinadas proposições, 

consideramos algumas especificidades que deverão ser levadas em consideração: 

as condições de formação dos agentes~ 

suas relações com a estrutura estruturante, 

as relações entre o sentido, a ação e os recursos sociais, bem como sua relação 

com o real. 

Os esquemas centrais são as relações entre a história incorporada, a história retificada 

e a história objetivada através da noção da trajetória24
• Os termos acima servem para operar os 

pressupostos teóricos da abordagem tomada como referencial nesta investigação. 

A operacionalização apresentada é produto da construção do objeto e da tentativa de 

mobilização do referencial como um instrumento básico para a apreensão do real e, por 

conseguinte, do processo de formação do cidadão desencadeado pelo Orçamento 

Participativo. 

A seguir, serão apresentados vários quadros relativos às categorias. O quadro de 

número 1 descreve um resumo da problemática que está sendo investigada. Partimos do 

pressuposto de que a formação para a cidadania através do processo do Orçamento 

Participativo está diretamente associada à dinâmica estrutural do campo do poder político 

articulado, ao mesmo tempo, de forma interativa e/ou conflitiva com a dinâmica do campo 

social. 

Os demais quadros, de 2 a 5, expõem as categorias da pesqUisa. Estas foram 

estabelecidas a partir das hipóteses que nortearam nossa investigação. Esses quadros 

condensam os conceitos, dimensões, indicadores e procedimentos utilizados. Os indicadores 

foram construídos com base nos objetivos da pesquisa através de leituras diversificadas sobre 

as características e a trajetória do Orçamento Participativo em Porto Alegre. 

24 CORADINI, Odaci. Os referenciais teóricos de Bourdieu e as condições para sua aprendizagem e 
utilização. Revista Veritas. Porto Alegre: EDIPUCRS, v. 41. p. 211. 



4.2 - Diagrama da problemática 

Dinâmica 
estrutural do 

campo do poder 
político. 

mamlca 
Estrutural do 
Campo social 

Quadro 01 

1 - A ruptura social e política ocorrida na 
eleições municipais desencadeia uma nov 
orientação na gestão administrativa d 
planejamento urbano, e possibilita 
participação popular, garantindo condições d 
instauração de um processo de democratizaçã 
do poder. 

2 - O orçamento Participativo, é uma estrutur 
que possibilita condições de instauração de 
habitus político nos agentes sociais membros d 
Conselho do Orçamento Participativo. 

3 - A formação para a cidadania é conseqüênci 
das relações sociais e ações dos agente 
participantes do processo. Ações como 
calendário de atividades, a dinâmica propos 
para a participação e a experiência vivida pel 
grupo do Conselho do Orçamento Participativ 
possibilitam um processo de aquisição d 
disposições que tem em vista a transformaçã 
do espaço social. 

4 - A dinâmica estrutural do campo político, 
partir das relações de força ali desencadeadas 
poderá determinar o fim desse processo e 
administrações politicamente pouco interessa 
em seus resultados. As perspectivas atuai 
levantam a possibilidade de que esse process 
alcance um âmbito maior, ensejando 
construção de um habitus político para 
número sempre maior de cidadãos. 

Formação 
para 

cidadania. 
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4.3 - Operacionalização das categorias de análise 

HIPÓTESE 

1 C> orçamnento·-
Participativo, instituído 
em 1989 pela 
Prefeitura Municipal 
de Porto Alegre, e 
possível graças a 
ruptura social e política 
ocorrida nas eleições 
municipais do ano 
anterior, desencadeia 
uma nova orientação 
na gestão 
admúristrativa do 
planejamnento urbano. 
Esse fato inaugura 
mudanças importantes, 
ao possibilitar a 
participação popular e 
garantir as condições 
de instauração de um 
processo de 
democratização do 
poder. 

CATEGORIA 
C>rçamnento 
Participativo 

Quadro 02 

CONCEITO DIMENSÕES INDICADORES I PROCEDIMENTOS 

Sistema de 11 - Nova gestão e 
admúristração dos planejamnento urbano. 

1 - Eleições que 
garantiamn uma nova 

recurso públicos de 
investimentos que 
inclui uma nova 
gestão de 
planejamnento urbano e 
condições de 
democratização das 
decisões através das 
relações sociais de 2 - Condições 
disputa entre os democratização 
agentes que tendem a poder. 
conservar o espaço 
social. 

gestão de 
admúristração de 
investimentos 
públicos. 

de /2 - Surgimento de 
do um espaço de 

possibilidades 
voltado à 
participação efetiva 
dos agentes sociais. 

Documentos 
institucionais, 
periódicos e 
entrevistas. 

0\ 
N 



Operacionalização das categorias de análise (continuação) 

Quadro 03 

HIPÓTESE 
2 O orçamento 
Participativo propõe 
uma valorização social 
dos segmentos 
populares organizados. 
Essa nova proposta 
possibilita as condições 
básicas para o 
estabelecimento de 
estratégias que visam 
instaurar práticas 
sociais renovadoras e 
estruturantes de um 
habitus político nos 
agentes SOCUllS 

membros do Conselho 
do Orçamento 
Participativo. 

CATEGORIA 

- habitus político 

CONCEITO 
Conhecimento 
adquirido, um haver, 
um capital que indica 
a disposição 
incorporada quase 
postural. O habitus 
polftico é garantido 
através das relações de 
força entre as posições 
sociais que garantem a 
seus ocupantes um 
quantum suficiente de 
capital, de modo que 
estes tenham a 
possibilidade de entrar 
nas lutas simbólicas 
pelo monopólio do 
poder, através de 
estratégias 
administrativas, 
geográficas e 
constitutivas do 
Conselho do 
Orçamento 
Participativo. 

DIMENSÕES INDICADORES 
1 Estratégias 1 - Criação de foros 
administrativas e de consultas 
geográficas. populares, 

2 - Constituição 
Conselho 
Orçamento 
Participativo. 

regionalização da 
organização popular, 
implementação das 
plenárias temáticas, 
criação de diversas 
unidades 
administrativas. 

do 12 - Eleição de 
do Conselheiros e 

criação de diversos 
foros de 
participação, 
designação dos 
critérios específicos 
e geraIs. 

PROCEDIMENTOS 
Entrevistas com 
Conselheiros do 
Orçamento 
Participativo. 
Estatutos e 
documentos 
institucionais. 

0'1 
w 



Operacionalização das categorias de análise (continuação) 

HIPÓTESE 
3 - A formação para a 
cidadania também 
pode ser analisada por 
seu reflexo nas 
relações SOCUllS 

evidenciada nas ações 
dos agentes 
participantes do 
processo. Assim, ações 
decorrentes da 
sistematização do ciclo 
do Orçamento 
Participativo, a 
dinâmica proposta para 
a participação e a 
experiência vivida pelo 
grupo possibilitam um 
processo de aquisição 
de disposições que tem 
em vista transformar o 
espaço social. 

CATEGORIA 
Fonnação para a 
cidadania 

Quadro 04 

CONCEITO DIMENSÕES INDICADORES I PROCEDIMENTOS 

Define um processo 1 - Sistematização do 
incessante de calendário de 
valorização social, atividades do 
envolvendo conselho. 
conhecimentos 
múltiplos, técnicos, 

1 - Organização da 
aprendizagem no 
tempo e a decorrente 
fonnação da 
cidadania. 

abstratos, específicos, 12 - Dinâmica de I 2 - Tomada de 
garantidos pela participação. consciência, respeito 

e organização do 
processo rumo à 
democratização do 
poder. 

dinâmica da 
participação e as 
experiências vividas 
pelos agentes que 
compõem o Conselho 
do Orçamento 
Participativo. Inclui 
também mudança de 13 - A experiência do 13 - O processo de 
atitudes e de grupo. fonnação individual 
comportamentos, e em grupo. 
inscritos na construção 
de um habitus 
garantido de fonna 
sistemática pelo 
calendário anual. É 
uma tomada de 
posição que garante a 
autonomia e o poder 
de negociação inerente 
à formação do 
cidadão. 

Entrevistas com os 
Conselheiros do 
Orçamento 
Participativo. 

0\ 
~ 



Operacionalização das categorias de análise (continuação) 

HIPÓTESE 

4 - A persistência do processo 
do Orçamento Participativo 
em Porto Alegre permite 
afirmar que o exercício dessa 
prática está consolidado na 
cidade. Porém, a dinâmica 
própria ao campo político, 
com sua instabilidade 
intrínseca, poderá mudar as 
relações de força entre os 
vários agentes e determinar o 
fim desse processo em 
administrações politicamente 
pouco interessadas em seus 
resultados. As perspectivas 
abertas pelas últimas eleições 
(2000, muruclprus; 1998, 
estaduais; quarta gestão da 
Administração Popular em 
Porto Alegre; primeira no 
Estado), levantam, contudo, a 
possibilidade de que esse 
processo alcance um âmbito 
maior, ensejando a construção 
de um novo habitus político 
para um número sempre maior 
de cidadãos. 

CATEGORIA 

Orçamento 
Participativo 

-~ 

Quadro 05 

CONCEITO I DIMENSÕES 

Sistema de administração I Ruptura. 
dos recurso públicos de 
investimentos que inclui 
uma nova gestão de 
planejamento urbano e 
condições de 
democratização das 
decisões através de 
relações sociais de disputa 
entre os agentes que 
tendem a conservar 
(continuar) ou transformar 
o espaço social. I Continuidade 

INDICADORES I PROCEDIMENTOS 

Ruptura oriunda da I Periódicos. 
tendência à 
burocratização, que 
incluiria uma 
reorganização do 
processo, ou seja, 
uma ruptura na 
forma sob a qual ela 
se organiza hoje. 

Continuidade -
Manutenção da 
mesma gestão e 
orientação política 
instaurada a partir de 
1989 em Porto 
Alegre, com 
possibilidade de 
ampliação para 
outros âmbitos de 
governo. 

0\ 
VI 
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4.4 - Procedimentos metodológicos 

Na fase de aproximação com o fenômeno do Orçamento Participativo, procuramos 

efetuar um estudo exploratório para uma melhor compreensão do processo, sua metodologia e 

participação popular. O emhasamento teórico hásico utilizado a priori foi a teoria de Pierre 

Bourdieu e seus conceitos sobre o campo político, social, habitus e capital. 

Para investigar a formação para a cidadania, objeto da pesquisa, destacamos, como 

agentes privilegiados, os Conselheiros, representantes das diferentes regiões geográficas do 

Orçamento Participativo. A seleção da amostra ohjetivou reunir uma parte dos representantes 

do Orçamento Participativo da cidade de Porto Alegre conforme o quadro abaixo: 

Quadro 06 

Seleção dos entrevistados por região e ano de representação no Conselho do Orçamento 

Participativo. 

I Regiões do O.P. N° de Conselheiros Ano de representação no 
entrevistados COPo 

1 - Humaitá - Navegantes - Ilhas 3 96/97 - 97/98. 
2 - Noroeste I 2 95/96. 
3 -Leste 3 90/91- 95/96 - 96/97. 
4 - Lomba do Pinheiro 2 94/95 -95/96 - 96/97. 
5 -Norte 3 96/97 - 97/98. 
6-Nordeste 2 95/96 - 96/97. 
7 -Partenon 3 95/96. 
8-Restinga 2 95/96 - 96/97. 
9 -Glória 2 96/97. 

10 - Cruzeiro 2 96/97 - 97/98. 
11- Cristal 3 95/96 - 96/97. 
12 - Centro-Sul 2 97/98. 
13 - Extremo-Sul I 3 95/96 - 96/97 - 97/98. 
14 - Eixo Baltazar 4 96/97 - 97/98. 
15 - Sul 5 94/95 - 95/96 - 96/97. 
16 - Centro 3 95/96 - 96/97 - 97/98. 
Total 44 
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Na etapa de seleção do universo (Conselheiros do Orçamento Participativo), foi usada 

a técnica de amostragem não probabilista e denominada de intencional, que não faz uso de 

forma<; a1eatória<; de se1eção e, mesmo sendo 1imitada, tem sua va1idade. 

"Neste tipo de amostragem, o pesquisador está interessado na opinião (ação

intenção) de determinados elementos da população mas não representativos 

da mesma. Seria, por exemplo o caso de se desejar saber como pensam os 

líderes de opinião de determinada comunidade". 25 

Confonne Marconi e Lakatos (1990), o pesquisador se dirige àqueles elementos que, 

pela função desempenhada, cargo ocupado, e/ou prestígio social, exercem as funções de 

1íderes de opinião, influenciando os demais. 

Na coleta dos dados, foram utilizadas entrevistas com perguntas abrangentes, sem 

direcionamentos específicos. (Ver Anexo 01 - entrevista). 

O resultado foi submetido à análise, ou seja, a um processo de codificação, que 

consistiu na definição dos registros. A unitarização da categoria centra1 já estava definida a 

priori. Partindo-se dos fundamentos teóricos, procedeu-se, então, a descrição dos conteúdos 

diretos utilizando-se a técnica de análise de conteúdo. 

A interpretação foi o momento de relacionar o texto obtido das entrevistas com o 

contexto. Esse processo consistiu em exercitar a construção da teoria a partir dos dados. 

A entrevista, instrumento utilizado no decorrer da pesquisa, pode ser considerada 

como um exercício visando obter uma conversão do olhar e, por tal razão, buscamos proceder 

a transcrição com rigor. 

2.5 MARCONI. Maria de Andrade e LAKATOS. Eva Maria. Técnicas de pesquisa. p. 47. 



PARTE II - O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E O 

PROCESSO DE FORMAÇÃO PARA A 

CIDADANIA 

Capítulo 1 - A TRAJETÓRIA DO ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO NO CAMPO DO PODER 

A trajetória de implantação do Orçamento Participativo aconteceu num período de 

grandes mudanças em lúvel nacional, marcado por eleições em diferentes lúveis. O novo 

modelo de gestão instaurado na cidade de Porto Alegre a partir de 1988, passou a garantir a 

expansão dos espaços de relacionamento para os cidadãos e, por conseguinte, a possibilidade 

de um verdadeiro exercício da cidadania. 

Nossa primeira análise destaca os elementos que influenciam na garantia de uma nova 

gestão de administração e na institucionalização do Orçamento Participativo, demonstrando a 

primeira hipótese desta investigação. Dentro dela (da análise), o conceito de campo social 

equivale a um conjunto de múltiplas posições (posturas, opiniões, interesse) em um mesmo 

espaço sistêmico, onde os agentes atribuem segundo o volume e a composição de seus 
• . . 1 

respectlVos capItaIs. 

No processo, as forças sociais existentes se articulam para a constituição da chamada 

estrutura estruturante (no caso, Orçamento Participativo). Destacamos, em nosso trabalho, a 

forma de organização dos campos em 1988, e os elementos sócio-políticos mais significativos 

que preservam ou prohlematizam as relações de dominação entre os campos. 

1 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. p. 135. 
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1.1- A situação no Brasil em 1988 

Através do conhecimento do processo político brasileiro, dos avanços e recuos da 

participação política popular, podemos apreender as transfonnações histórico-espaciais 

ocorridas tanto no nível de estrutura como de conjuntura. Esse conhecimento subsidia a 

compreensão do fenômeno de formação dos cidadãos num espaço político marcado por lutas 

importantes. 

Ao iniciarmos a análise do campo político, é preciso resgatar o conceito fonnulado por 

Bourdieu de que: 

H(. . .) o campo politico é o lugar em que se geram, na concorrência entre os 

agentes que nele se acham envolvidos, produtos pOlftiCt."IS, problemas, 

programas, análises, comentários, conceitos, acontecimentos, entre os quais 

os cidadãos comuns, reduzidos ao estatuto de consumidores, devem escolher, 

com probabilidades de mal-entendido tanto maiores quanto mais afastados 

- .J I . .J i -,,2 estao a.o ugar a.e prOl uçao . 

Entende-se, poIS, o campo político como um campo de forças que lutam para 

(conservar) ou transformar a relação de forças que deftnem a estmtura num dado moment03
. 

Portanto, a análise da luta política deve ter como fundamento ac; determinantes econômicac; e 

SOCIaIS. 

Ao nos debruçarmos sobre as condições sociais brasileiras dos últimos meses de 1988, 

podemos notar que houve uma mptura no campo político, traduzido pelos resultados das 

eleições municipais em vários estados. A experiência se dá em meio ao agravamento da crise 

econômica, com a aceleração do processo inflacionário, a suspensão da moratória, a retomada 

da negociação da dívida externa, o abandono de propostas de apoio popular (os pactos) e a 

adoção de uma nova política salarial. 

A crise caracterizava-se pela retomada da inflação, culminando com a aprovação de 

um conjunto de princípios norteadores do campo do poder, como, por exemplo, a aprovação 

2 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. p. 164. 
3 Ibidem. 
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dt! cinco anos dt! mandato para o prt!sidt!ntt! da Rt!pública. Naqudt! momt!nto, acontt!cia no 

campo do poder uma luta pela ünposição de lUna autoridade, o que Bourdieu define da 

selIDinte fonna: ..... 

"As frações dominantes, cujo poder assenta no capital econômico, têm em 

vista impor a legitimidade da sua domitUlçi'io quer por meio da produçi'io 

simbólica, quer por intermédio dos ideológicos conservadores, os quais só 

verdadeiramente servem os interesses dos dominantes por acréscimo, 

ameaçando sempre desviar em seu proveito o poder de definição do mundo 

social que detém por delegaçi'io; a fraçiio domitll:lCia (. . .) ".4 

Dt!sta forma, no campo político do Ext!cutivo, o podt!r pt!rmant!cia nas mãos dt! um 

pequeno gmpo no qual se instaurou a disputa pela hierarquia. O Congresso (dentro do mesmo 

campo politico) avançava em definições que esclareciam a "nova ordem da sociedade". 

O Brasil atravessava uma das fases mais significativas de conflitos de sua história, 

com a promulgação da Constituintt! Cidadã, ondt! st! ft!z st!ntir, t!m alguns st!tort!s, a prt!ssão 

dos segmentos populares. Habihlalmente, o campo político, ao legitimar seu poder, impõe a 

circunstância de restringir a atuação do universo politico aos interesses dos dominantes5
. 

Nesse sentido, a "transição democrática" daquele período dimensionou o pacto social 

proposto pdo campo do podt!r através da intt!rft!rência na árt!a t!conômica, como as 

remarcações nos preços. 

Crono1ogicamente em resumo, temos: 

- 1984, a Campanha das Diretas-Já! mobiliza o país levando milhões de pessoas às 

ruas. Entretanto, para a sua frustração, a emt!nda é rejeitada no Congresso qut!, 

posteriormente, elege Tancredo Neves em votação indireta. 

- 1985, Tancredo Neves morre.e ac:;sume o vice José Sarney. 

- 1986, implanta-se o congelamento de preços e salários e reforma monetária 

através do Plano Cruzado de Dílson Funaro. O plano fracassa por falta de reajustes 

4 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. p. 12. 
S Ibidem, p. 165. 
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cuntidus t:m funçãu das dt:içõt:s t:staduais qut: dt:ram a vitória au PMDB (partidu du 

presidente Sarney) em quase todos os estados~ 

- 1987 em diante, percehemos o caos econômico com a edição de diversos planos 

econômicos mal sucedidos e hiperinflação. 

- 1988, temos eleições municipais (com vitória da ·Frente Popular' em Porto Alegre);6 

- 1989, o discurso moralista de Collor contra os "marajás" do serviço público e a favor 

dos descamisados convence o povo. No poder, Collor faz o contrário (confisco, privatização, 

corrupção) e sai do governo em 1992. 

Rt:tumandu: quandu Jus~ Sarnt:y tumuu-st: prt:sidt:ntt: da Rt:pública, t:m abril dt: 1985 

algwnas de suas medidas pretendiam estabilizar a economia do Pais. Através da publicação 

do Plano Cruzado, o presidente da Repúhlica conc1amou e motivou a população a fiscalizar os 

preços, ser um "Fiscal do Sarney", sendo atendido com entusiasmo por um período. O 

guwmu ft:z a prumt:ssa dt: st:gurar us prt:çus t: tarifas públicas, aprt:st:ntandu um prujt:tu dt: 

saneamento de suas finanças, onde cortava os gastos e awnentava as receitas. 

Na ocasião, o compromisso social assumido pelo poder foi déhil e não evitou a 

hiperinflação posterior. O ajuste fiscal (proposto pelo então ministro Bresser Pereira) foi 

insuficit:ntt: para cuntt:r us prublt:mas dt: dt:sabarnt:ntu da mUt:da Cruzadu. Nt:ssa pt:rspt:ctiva, 

Bourdieu considera que: 

"As categorias de percepção do mundo social são, no essencial, produto da 

incorporaçi'io das estru.turas objetivas do espaço social. Em conseqüência, 

levam os agentes a tomarem o mundo social tal como ele é, a aceitarem-no 

como natural, mais do que a rebelarem-se contra ele (. .. ) ".7 

Diantt: dissu, a sucit:dadt: civil st: viu impt:dida a st: manift:star t:m dt:ft:sa dus st:us 

interesses através de greves. A campanha pela recuperação das perdas salariais passou a se 

constituir no eixo principal da atuação dos trahalhadores em resposta ao campo politico do 

governo José Sarney. As manifestações passaram a ser politicamente organizadas e 

viult:ntarnt:ntt: rt:primidas pt:la polícia. Dt: acurdu cum Buurdit:u, podt:mus cumprt:t:ndt:r qut:: 

6 Em São Paulo a Prefeita Erundina não instala o Orçamento Participativo. Em Porto Alegre o Orçamento 
Participativo corresponde às expectativas populares. 

7 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. p. 141. 
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"(...) A forma por excelência da luta (. . .) pela conservação ou pela 

transformaçao do mundo social por meio da conservaç/io ou da transfórmaçao 

da visão do mundo social e dos princípios de divisão deste mundo (. .. ) são sua 

forma incorporada e das instituições que contribuem para perpetuar a 

classificação em vigor, legitimando-a". 8 

Ou seja, os agentes desta luta que analisamos são os partidos, organizações de 

combate e agentes da mesma visão do mWldo social. Nessa medida, podemos inferir que os 

partidos identificados com a política federal perderam sua credibilidade. A população, 

portanto, muda seu enfoque, partindo para uma tomada de posição pró-mudança, alterando o 

rumo das eleições que estavam por acontecer. Apesar de ter alcançado altos índices de 

popularidade, o Plano Cmzado seguia por caminhos duplamente tortuosos, pois~ passado o 

pleito de 1986, o aumento dos impostos e tarifac:; impulsionou a inflação e ocac:;ionou um 

desabaste cimento de produtos de consumo. 

Diante disso, veremos como acontece a disputa no campo político em Porto Alegre. 

1.2 - A Ruptura: uma nova gestão e um novo planejamento urbano 

A disputa do campo político no caso da cidade de Porto Alegre, Rio Grdnde do Sul, 

liga-se aos acontecimentos já citados, em lúvel nacional. A campanha eleitoral de 1988 

envolveu todos os partidos políticos na disputa pela Prefeitura, significando para todos eles, a 

oportunidade de estabelecerem bases políticas sólidas na capital gaúcha, após décadas de 

interventores e um único prefeito deito para um mandato tampão de 3 anos. 

A necessidade de representação das classes sociais populares produz, na política, o 

discurso com bac:;e nac:; lutac:; reivindicatória c:; para incentivar ou condenar a impotência dos 

aparelhos políticos. Houve uma reestruturação partidária com o surgimento dos chamados 

partidos nanicos, alguns de longa trdjetória e proscritos pelo regime militar, como o PSB, 

PCB e PC do B, e outros de cunho oportunista (pDS, PMDB, PDT e PT). Formaram-se 

8 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. p. 174. 
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igualmente várias coligações partidárias a partir de programas assemelhados, visando garantir 

melhores condições eleitorais para cada participante9
. 

Os periódicos locais como a Zero Hora da época ac;;sim nos descreve a situação dos 

partidos: 

"A preparação para as eleições começa no início do ano e envolve a costura 

de acordos políticos muitas vezes complicados e até estranhos (. .. ). Na eleiçiio 

municipal as diferenças ideológicas não podem deixar de existir, mas com 

certeza se tornam menos radicais. O P DS não se coliga com o PT ou com 

partidos comunistas, mas aceita de bom grado composições com o PDT ou 

P'l InB .J fi' i ,. z· ,. ,,10 
lV1U (.te quem sernpre OI ai versarlO rustOrtCO . 

A municipalização das eleições atenuou os traços ideológicos do pleito, isolando-os da 

política nacional. As políticas de alianças foram fechadas, ficando, de wn lado, os partidos de 

esquerda e, de outro, aqueles identificados com as classes hegemônicac;;. Bourdieu especifica 

esta polarização: 

"O fato de todo o campo político tender a organizar-se em torno da oposição 

entre dois pólos (que, como os partidos no sistema americano), podem eles 

próprios serem constituídos por verdadeiros campos, organizados segundo 

divisões análogas) não deve fazer esquecer que as propriedades reco"entes 

das doutrinas ou dos grupos situados nas posições polares "partido do 

movimento e partido da ordem, progressista e conservadores, esquerda e 

direita, são invariantes que só se realizam na relação com o campo 

determinado por meio dessa relação". 1 
1 

Essa polarização na vida política desperta na população o "entusiasmo para participar 

(. .. ) e ajuâar diretamente na administraçiio ,,12 e no desenvolvimento da luta político social. 

Frente a novos princípios e dotado de outros conhecimentos, o candidato Olívio Dutra foi 

eleito prefeito da cidade de Porto Alegre com apoio do campo social. 

9 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. p. 167. 
10 Jornal Zero Hora. 15Iout/1988. 
11 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. p. 179. 
12 Jornal do Comércio. 16/nov/1988. 
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Em decorrência de sua vitória eleitoral, o Partido dos Trabalhadores, tomou-se o maior 

da capital, com wna bancada de 10 vereadores, a segwlda do Legislativo Mwllcipal. Ficou 

caracterizado, naquele momento, o voto de protestoI3 popular contra as políticac; do então 

governo federal. O PT (Partido dos Trabalhadores) ganhou em todas as vilas 14 populares de 

Porto Alegre derrotando outros partidos que normalmente detinham a maioria dos votos nesse 

campo social. O novo prefeito encontrava lUna cidade onde mais de 300 mil porto-alegrenses 

sobreviviam em mais de 242 vilas irregulares, sem esgoto, luz ou escritura de propriedade dos 

terrenosl5
. Havia sérios problemas de saneamento nesses locais com dejetos lançados a céu 

aberto, precário abastecimento de água, ausência de serviços de limpeza urbana, entre outros. 

Sob esse aspecto, e frente aos dados analisados, comprovamos que as eleições 

municipais de Porto Alegre em 1988, constituíram-se numa ruptura política no espaço social, 

através da interação de múltiplas variáveis. Essa interação criou condições e elementos 

próprios para a instauração de um novo governo, o qual viabiliza a descentralização do poder, 

propiciando práticas coletivas de discussão e participação com vistas à constmção de lUna 

sociedade mais democrática. 

1.3 - Condições de democratização das decisões 

As condições de democratização desencadeadas a partir da eleição à Prefeitura 

MWllcipal incentivaram diferentes segmentos da população a buscar sua autonomia frente 

aos problemac; da capital. 

A proposta da 'Frente Popular' estimulou nas comunidades uma expectativa de 

solução pard seus problemas e de democratização das decisões tomadas. Assim, o plano 

proposto foi: "(. .. ) resolver e devolver às populações loda uma dignidade considerada 

perdida em governos anteriores ". 16 

O processo de conquista da democracia direta e participativa que a Administração 

Popular implantou no município, mesmo em meio a uma conjuntura adversa, conquistou e 

envolveu os movimentos populares. Estes vêm adquirindo condições próprias para serem os 

13 Jornal Zero Hora. 211nov/1988. 
14 Jornal Zero Hora. 211nov/1988. 
IS Jornal Zero Hora. 221novI1988. 
16 Plano de Ação Governamental- POA, 1997. s.p. 
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agentes de sua história, pois o discurso político em nível partidário institucional propiciou 

novas condições para a população organizada realizar seus desejos. 

Com seu discurso politico e com o projeto: "Coragem de Mudar", o Partido dos 

Trabalhadores sinalizou a esperança da população como ilustra o relato abaixo: 

"Quando se aponta a esperança que o partido e a sociedade depositaram em 

nossas administraçties, é importante ressaltar também a dificuldade com que nos 

deparamos ao assumir o Poder Rxecutivo Municipal. romo um todo, além de 

inexperientes administrativamente tivemos de enfrentar o poder político e 

econômico local; o corporativismo do funcionalismo, que em algumas situações se 

colocou intransigente, demonstrando pouco amadurecimento sobre o papel de sua 

atividade púhlica, os haixos salários e a precária qualificação dos funcionários 

para as funções e, sobretudo, o processo histórico de endividamento municipal e 

de jàlta de caixa de investimentos ". 17 

o programa partidário, nas eleições de 1988, portanto, já continha os fundamentos 

para concretizar o plano de ação do governo municipal. Suas limitações, no entanto, são 

evidentes. Para pôr em prática um programa partidário com princípios socialistas, o Partido 

dos Trabalhadores necessitou rever suas posições, submetendo à aprovação do seu Diretório 

Municipal as questões mais relevantes. 

A proposta partidária inicial do governo assentava-se em diretrizes gestadas na 

Comuna de Paris e nos Soviets dos primeiros anos da Revo1ução Russa. Na Administração 

Popular, o Partido dos Trabalhadores e seus aliados, objetivaram, com base nessa plataforma 

ideológica, realizar a transferência do poder para os trabalhadores organizados ainda de forma 

bastante genérica. A criação de estratégias para a mobilização das comunidades populares 

pa<;ga a ser a fina1idade de muitos debates, decisões e encaminhamentos por parte do 

colegiado político. Nesse sentido, Bourdieu nos aponta: 

"(...) é o partido que, por meio da ação dos seus quadros e dos seus militantes, 

acumulou no decurso da história um capital simbólico de reconhecimento e de 

17 BITT AR, Jorge. O modo petista de governar. p. 16. 
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fidelidade e que a si mesmo se dotou, pela luta política e para ela, de uma 

organizaçi'ío permanente de membros permanentes capazes de mobilizar os 

militantes, os aderentes e os simpatizantes e de organizar o trabalho (...) "./8 

A conquista da democracia participativa passa a ser buscada pela "Frente Popular" 

através da organização das populações em seus diferentes foros de interesses, ou seja, através 

de uma política de envolvimento dos "Conselhos Populares", respeitando sua autonomia e 

independência com relação ao setor público. Por meio dos Conselhos, a população teria como 

apropriar-se dos foros de discussão, construindo sua cidadania no campo político e social e 

acumulando um capital simbólico com auto-estima e capacitações. O habitu~ político, 

conforme Bourdieu, também pressupõe uma preparação especial e, em primeiro lugar, a 

aprendizagem dos saberes específicos,,19 que formarão um corpus próprio. 

A práxis, a aprendizagem e os saberes específicos são os elementos do processo de 

formação que se instituCionalizam: 

"A institucionalização da participação significa mudanças polftico-culturais 

que envolvem a própria prática do movimento popular. Por outro lado, as 

inclinações autoritárias (...) na política brasileira remetem, entre outros 

fatores, à subordinação da sociedade ao Estado. A democratização do Estado 

e da sociedade exige a inversão desta relação, colocando a relação das 

Prefeituras com a comunidade pelo prisffUl do respeito dos direitos e da 

participação popular". 20 

As prioridades do plano de governo se manifestam como prioridades na própria gestão 

política do município, compreendendo: a descentralização político-administrativa~ a 

compatibilização das regiões geopolíticas; a participação efetiva dos Conselhos Populares; o 

respeito à democracia; a busca de recursos econômicos e financeiros para garantir os 

orçamentos anuais e plurianuais; e a transparência das ações. 

18 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. p. 192. 
19 Ibidem, p. 169. 
20 BITTAR, Jorge. O modo petista de governar. p.25. 
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Essa proposta, a fim de viabilizar sua prática, determinou a criação de Comissões 

Temáticas para aprofundar os asswltos e definir os passos necessários em cada projeto, 

reunindo representantes comunitários e dos órgãos públicos municipais. 

Na ocasião, ficaram definidas as comissões referentes aos projetos mais importantes 

do governo, como, por exemplo, as políticas de descentralização, prioritárias para a 

recuperação urbana~ identificação dos vazios urbanos, problemática da área central, entre 

outros. 

Em continuidade, foi elaborado um plano estrat6gico intitulado: "Um desafio - a 

conquista de de,.nocracia: Coragem de mudar, coragem de fazer", concluído em 14 de 

fevereiro de 1989. Esse documento lançava uma metodologia de trabalho para a elaboração de 

um governo aprimorado e eficaz. Ao mesmo tempo, ele contemplava o campo político. 

A democratização da administração municipal era uma das propostas de maior peso 

político, e exigia esforços inéditos para transformar as relações do poder público com a 

coletividade, pois o campo poJitico, por possibilitar a disputa entre seus agentes, necessita de 

uma "adesão fundamental pois é condição do funcionamento do jogo". 21 

Outra premissa do processo da democratização foi a transparência necessária do 

sistema de informação, a fim de socializá-lo e democratizá-lo. 

Neste sentido, a proposta da Frente popular - PTIPCBIPSB - ba<;eou-se "na 

necessidade de fortalecimento da auto-organização da comunidade, desenvolvendo uma 

prática antiassistencia/ista e anti-cliente/ista". 22 O período de transição de governo iniciava 

uma nova etapa cuja estratégia seria desenvolvida junto à população. 

Nesse processo, há de se considerar que o campo político. em 1988, vivia momentos 

de crise. E, ao nos referirmos à política, falamos de um campo de poder por excelência, que se 

distingue e permeia, ao mesmo tempo, os demais campos, uma vez que, em última instância, 

todos os campos envolvem luta e força e funcionam como um espaço de competição. 

Neste sentido, vale lembrar que grande parte da<; transformações da sociedade 

dependem da atuação dos movimentos sociais que, através de suas práticas, subvertem a 

ordem estabelecida. Os movimentos populares que antecederam a gestão da Administração 

Popular se fizeram presentes nas instituições e organizações urbanas da cidade de Porto 

Alegre, às vezes reprimidas pelas autoridades, outras vezes, ganhando força para se 

expandirem. Nesse terreno propício, as propostas de gestão da Administração Popular 

obtiveram sucesso, atraindo numerosos seguidores para as novas práticas sociais. A trdjetória 

21 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. p. 172. 
22 BITT AR, Jorge. O modo petista de f(ovcmar. p. 18. 
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do Orçamento Participativo no campo do poder passam pela análise do campo político e do 

campo social e das condições que permitiram essa conquista do movimento popular. 



Capítulo 2 - A INSTAURAÇÃO DO HABITUS POLÍTICO 

Neste capítulo, enfocamos as condições de instauração do habitus político 

desenvolvidas através do sistema de reuniões que compõe o Orçamento Participativo e, para 

tal, consideramos que as relações de forças entre as posições sociais garantem a seus 

ocupantes um quantum suficiente de capital, de modo que eles tenham a possibilidade de 

disputar as lutas simbólicas. Tomemos como ponto de partida que o habitus começa na 

primeira infância e se constitui como um sistema de disposições para perceber, sentir, pensar 

e agir, que se incorporam aos indivíduos durante sua vida. O hahitus manifesta-se por seu 

sentido prático. Ele não é produto da reflexão consciente, mas de automatismos adquiridos, ou 

seja, são ações inconscientes, involuntárias. 

Cumpre retomar que, antes do surgimento do Orçamento Participativo, o movimento 

popular já conquistava seus direitos através de lutas e organizações com atuação dos próprios 

interessados. A prática de multiplicar os agentes fazendo-os participar das novas lutas 

comunitárias foi assumida pela Administração Municipal. Esse processo envolveu as 

associações de moradores, os clubes de mães, os círculos de pais e mestres e as entidades e 

agremiações comunitária~, caracterizando-se pelo grau de mobilização e participação da 

população. 

Nessa perspectiva a Prefeitura implementou um ciclo anual, que resultou num 

processo de formação do habilus político junto aos agentes envolvidos. 

A experiência que se iniciou com um foro de consultas num primeiro momento, e, 

posteriormente, evoluiu para o ciclo do Orçamento Participativo, criou, no espaço social, uma 

verdadeira escola de participação política, instaurando condições para a aquisição do habitus 

político. Ressaltamos que o "habilus nlio se adquire por treinamento é um 'modus operandi '. 
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ou seja, um modo próprio dejàzer produzir. "lAs Assembléias (reuniões) realizadas em locais 

especíticos, como sedes próprias ou casas de moradores que exerciam o papel de líderes 

comunitários. implicavam uma nova relação entre a Prefeitura e a sociedade civil. As 

entidades que até então só se organizavam de forma isolada, passaram a ter uma nova prática, 

organizando-st:: t::m asst::mbl6ias t:: rt::uniõt::s rt::gionais com vistas a priorizar as dt::mandas da 

região. Inclusive, obras de infra-estrutura que melhorassem a qualidade de vida da população 

com a implementação de estratégias administrativas e geográficas. 

2.1 - Estratégias administrativas e geográficas 

As qut::stõt::s administrativas t:: gt::ográficas proporcionaram às organizaçõt::s populart::s 

foros de participação e critérios de planejamento. Assim, os Conselhos Populares, autônomos 

e independentes do poder público, constituíram-se como espaços de discussão e definição de 

alternativas e políticas a sugerir e reivindicar junto à administração municipal. Tais diretrizes 

são fruto da dt::cisão t:: iniciativa da comunidadt:: porto-alt::grt::nst:: qut:: t::lt::gt::u o Prt::ft::ito como 

seu representante: 

"(. . .) homem político deve sua autoridade especifica no campo político -

aquilo a que a linguagem nativa chama de peso especifico - à força de 

mobilização que ele detém quer por título pessoal, quer por delegação, como 

mandatário de uma organização (partido, sindicato) detentora de um capital 

político acumulado no discurso das lutas passadas. ,,] 

Os capitais políticos, acumulados pt::lo Prt::ft::ito t:: por lidt::ranças populart::s, criardffi 

condições de democratização do poder, possibilitando wn salto qualitativo na organização do 

movimento popular, ao mesmo tempo em que consolidaram as bases sociais da administração 

pública. Foram importantes estratégias e bases territoriais para a gestão dos Conselhos 

Populart::s dt::finir st::us próprios dirt::tórios administrativos. Os limitt::s t::ntrt:: urna bast:: t:: outra 

foram estabelecidos em conjunto pelas entidades comunitárias e os moradores, através do 

limite de seu espaço social. A descentralização administrativa com a sua conseqüente 

regionalização, com o apoio dos movimentos organizados e/ou articulações regionais, 

1 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. p. 23. 
2 Ibidem, p. 190. 
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constituiu t!scritórios rt!gionais cOITt!spondt!ntt!s a cada bast!o Portanto, as rt!giõt!s gt!ográficas 

abrangidas pelos Conselhos Populares autônomos se tornaram palie integrante da discussão 

administrativa da cidade. Chegaram a a1cançar uma participação mac;siva e destacada nos 

debates, decisões e encaminhamentos dos assuntos municipais. 

Contando com uma participação rt!prt!st!ntativa dt! st!gmt!ntos organizados da 

população, foram definidas prioridades político-administrativas regionais no mutlicipio~ 

tomadas decisões sohre o orçamento púh1ico; e encaminhadas reivindicações a respeito do uso 

do solo, das políticas e instalações de equipamentos urbanos nas áreas de educação, saúde, 

lazt!r, transportt! t! infra-t!strutura, além dt! outras qut!stõt!s, qut! t!xtrapolam os limitt!s do 

Mwucipio, conforme prevê a atual Lei Orgânica de Porto Alegre. 

À organização dos Conse1hos Popu1ares couhe a tarefa de conquistar seu direito à 

cidade e à cidadania. Para a implantação de políticas de caráter democrático e popular, no 

âmbito municipal, foram t!xigidas a criação dt! mt!canismos formais t! a adoção dt! métodos 

que correspondem à perspectiva de democratização da máquina pública. 

A Administração Popu1ar recomendou os Conse1hos Popu1ares como uma dac; 

diretrizes básicas do desenvolvimento social e político da cidade. Assim, os procedimentos de 

consulta, nt!gociação t! prt!stação dt! contas da gt!stão dt!mocrática, passariam, t!ntrt! outros, por 

esses canais, em níveis micro (Conselhos Populares Regionais) e macro (Conselho Geral) 

conforme o assunto e a dinâmica do processo. 

O quadro geral passa por aperfeiçoamentos constantes devido à inexistência de um 

projt!to global dt! participação popular na administração. A ausência dt! um foro global no 

campo popular, que estabeleça o contraposto com o poder público, impede que seja levado até 

suac; ú1timac; conseqüência c; o método democrático de gestão. 

O Foro de Consultas, implementado no início do governo da Administração Popular 

prt!tt!nwa st!r uma tábua dt! salvação t!, mt!smo provisoriamt!ntt!, dt!st!mpt:nhou um papt:l 

wuficador na construção de uma política útuca para o movimento popular. Foi através deste 

foro que ac; discussões gerais sohre orçamento, a Lei Orgânica, o p1ano de Governo, a Lei dos 

Conselhos Municipais, a construção dos Conselhos Regionais e outros, geraram uma 

intt!ração mais orgânica t! pt:rmant!ntt! t!ntrt! as bast!s sociais organizadas t! a Administração 

Popular. 

"Temos, como o movimento popular está sendo organizado, que descobrir 

fórmulas de segurar em cada comunidade uma comissiio de rua, um morador, 
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alguém que fique participando, pois a sua necessidade não se interrompeu ali, 

virão outras e a nossa organização, como povo, tem que continuar. " (E. J. E. 

S., entrevista). 

"Eu acho que o Orçamento Participativo é meio confuso. Nem tudo que a 

gente escolhe é realizado. Eles às vezes tentam nos convencer de que uma 

obra seria melhor do que a outra. Mas quem deve decidir isso não é a 

população? Meu filho mora numa vi/a aqui dentro da grande Cruzeiro. 

Acontece que onde ele mora não tem água, e ele quis participar das reuniões 

do orçamento pro. tentar levar água pm comunidade dele. Ele foi, mas nlio 

adiantou nada, porque ele só poderia ter direito a voto se estivesse 

representando alguma associação de moradores, e por eles tivesse sido 

indicado. Eles ainda não têm associação e também continuam sem'água". (D. 

E., entrevista). 

o Foro de Consultas popular, composto por representantes das entidades gerais e de 

bases do movimento popular, sindical, comunitário, ecológico, feminino e outros, 

acumularam, durante um ano, um acervo de discussões tão importante, que tornou necessária 

sua transferência para um foro maior que daria origem ao Orçamento Participativo. Ao definir 

algumas demandas da população, instaurou-se o desafio da formação de uma nova 

consciência e de uma nova organização popular. 

As propostas da gestão municipal esbarraram, porém, nac; limitações da Lei 

Complementar 195, de abril de 1989, sobre a reformulação dos Conselhos Municipais, e, 

embora elaborada a partir de discussão com as entidades do movimento popular, a LC 195 já 

não atendia às novas necessidades. Quando da elaboração da Lei Orgânica 89/90, a discussão 

do tema voltou a impor-se como resultado do debate, chegando-se a uma diferenciação entre 

os Conselhos Municipais (canais de participação popular na administração pública, de caráter 

setorial e âmbito municipal) e os Conselhos Populares (movimento popular autônomo, 

formado a partir das entidades locais). Com a promulgação da Lei Orgânica do Município, a 

Administração Popular tomou a iniciativa de propor a criação de um Foro de Participação 

Popular no âmbito municipal, o qual, posteriormente, constituiu-se no ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO. 
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Geograficarmmte, a cidade de Porto Alegre, na gestão da Administração Popular, 

passou a ser dividida em 16 regiões. Essa planificação serve como base para a distribuição 

dos recursos disponíveis, pennitindo também a adoção de um novo comportamento nao;; 

formações sociais. Em cada região, pressupõe-se uma organização espontânea do movimento 

popular que integrará um Conselho Popular, formado por todas as organizações locais 

existentes. A partir de um planejamento racionalizado pelo "Conselho Popular" implantam-se, 

de fonna coordenada, ao;; ações que interessam à comunidade. A p1anificação se comprovou 

como um instrumento imprescindível na consecução dos objetivos pretendidos, além de servir 

como elemento da orientação e coordenação da participação popular. .É o que consignam 

Genro e Souza: 

"No primeiro ano de governo que emergiu com a vitória da esquerda, ocorreu 

uma grande afluência da populaçl'io em lodas as plenárias populares de 

hairro. 3 " . 

Considerava-se importante, na ocasião, identificar os princípios da planificação. O 

primeiro deles é o relacionamento ao aspecto técnico, que orienta as ações tendo em vista o 

níve1 dos resu1tados a1mejados; o segundo, orienta as ações tendo em vista os interesses dos 

resultados; e o terceiro que orienta a implementação de uma metodologia específica 4. Na 

análise da regionalização, a cidade foi repensada com vistas à distribuição espacial da 

população, ponderando-se a organização embrionária existente, a fim de identificar e zonear 

as bao;;es do mapa regiona1 do Orçamento Participativo em tennos popu1acionais. 

A organização popular embrionária manteve seu espaço de luta através da 

regionalização proposta e instaumda. O poder local constituiu-se numa referência de 

orientação para a participação popular. 

A constituição dao;; 16 regiões pode ser vista no mapa regiona1izado da cidade, no 

Anexo 02 e ficam assim distribuídas: 

1. Humaitá - Navegantes - Ilhas; 2. Noroeste; 3. Leste; 4. Lomba do Pinheiro; 5. Norte; 6. 

Nordeste; 7. Partenon; 8. Restinga; 9. Glória; 10. Cruzeiro; 11. Cristal; 12. Centro-Sul; 13. 

Extremo-Su1; 14. Eixo Ba1tazar; 15. Su1; 16. Centro. 

3 GENRO, Tarso: SOUZA, Ubiratan de. Orçamento Participativo - a experiência de Porto Alegre. p. 24. 
4 PESSOA, Enildo. Planificaçdo: a opçdo pelas classes populares. p. 41. 
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Ao st::r dt::st::nvolvida a bast:: gt::ográfica (16 rt::giõt::s), quatro anos dt::pois, foram 

instaladas as Plenárias Temáticas. Essas não são realizadas por região, mas por tema. 

As P1enária~ Temática~, um foro de participação imp1antado em 1993, apresentam um 

perfil diferenciado junto ao Orçamento Participativo, pois discutem eixos prioritários para a 

cidadt:: dt:: forma global com st::tort::s sociais, como sindicatos, ft::dt::raçõt::s, associaçÕt::s 

profissionais e classistas, ONO' s, grupos de empresários, fundações entre outras entidades, 

inc1usive as própria~ Associações de Moradores. A1gumas 1acunas foram preenchida~ pe1a 

instauração do 'Cidade Constituinte', (que constituíram as plenárias temáticas) e que tinha o 

objt::tivo dt:: formular os t::ixos comuns t:: buscar sua articulação com uma visão globalizantt:: t:: 

multifacetada da cidade, facilitando a resolução dos problemas rnbanos. É através das 

reuniões temáticas que se procuram hierarquizar os investimentos necessários à cidade. 

Os eixos definidos pelas Plenárias Temáticas são os seguintes: Transporte e 

Circulação; Saúdt:: t:: Assistência Social; Educação, Cultura t:: Lazt::r; Dt::st::nvolvimt::nto 

Econômico e Tributação~ Organização da Cidade e Desenvolvimento Urbano, subdividido em 

meio ambiente e saneamento. Tais tópicos, a~sim definidos, foram arr01ados pe10 'Congresso 

da Cidade', que abriu, em 1993, com uma pergunta norteadora inicial: "Qual é a cidade que 

qut::rt::mos no futuro?" A partir dt:: t::ntão, dt::batt::s t:: palt::stras foram rt::alizadas na tt::ntativa dt:: 

buscar respostas para essa questão. 

O processo inicia1 foi bastante conturbado devido ao conflito entre a popu1ação, os 

empresários, os técnicos universitários convidados e os quadros da Prefeitura. Ao não prever a 

grandt:: dift::rt::nça do público alvo t:: suas dt::mandas gritantt::s, as plt::nárias tt::máticas tomaram 

outro rwno, discutindo asswltos semelhantes aos tratados nas rew:uões do Orçamento 

Participativo, porém com um novo objetivo: qua1ificar a discussão popu1ar apresentando a~ 

propostas do governo para obras estruturais, projetos e serviços5, 

As rt::uniõt::s da Cidadt:: Constituintt::, t::ntrt::tanto, gt::raram um vasto matt::rial t:: suas 

metas iniciais foram incorporadas ao processo do Orçamento Participativo, como wna nova 

forma de participação da sociedade civi1. Enfim, a Cidade Constituinte pa~sou a ser um 

complemento e uma continuidade da representação política do controle social, da autonomia 

popular; do fortalt::cimt::nto político da população t::, t::m rt::sumo, dt:: um proct::sso dt:: formação 

da cidadania, gerador de novos saberes e agentes multiplicadores que elevem o patamar das 

discussões e da participação po1ítica. 

5 GENRO, Tarso.; SOUZA, Ubiratan de. Orçamento Participativo - a experiência de Porto Alegre. p. 55. 
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o funcionamento do processo do Orçamento Participativo exigiu uma grande estrutura 

para compor e desenvolver seus trabalhos. Foram criados setores e gabinetes para colaborar 

com a matriz orçamentária, conforme pode ser visualizado no quadro abaixo. 

Data de 
Criação 

QUADRO 07 

Estrutura do Orçamento Participativo 

Setores criados, atribuições, participante., e periodicidade 

111-GAPLAN 
Gabinete de J planejamento 

12- FÓRUM das 
II ASSEPLAS 

Assesorias de 
I Planejanlento 

I 1990 
I informalmente I 

e 1994 
formalização 

1990 
informal 

3-CRC 
Coordenação 
das Relações 

coma 
Comunidade. 

1989 

I 
vincula-se ao 
gabinete do 

Prefeito. 

4-FASCOM I 
I 

Fórum das 
assessorias 

Comunitárias. 

1990 

I 
I 
I 

5- CROP'S 

Coordenadores 
Regionais do 
Orçamento 

Partic~ativo. 

1992 

I 6- CT'S 
I 

I Coordenadore I s Temáticos. 

1994 

I Participantes Assessores e 
funcionários da 

PMPA. 

Coordenadores 
de 

Planejamento 
dos Orgãos e 
Secretarias. 

Assessores da 
PMPA. 

Assessores 
Comunitários 
dos órgãos e I 
Secretarias. 

Assessores I Assessores 
Comunitários do do CRC e das 

CRC e das Secretarias. 

I 
Atribuiç.ães 

Periodicidade 

Coordenação 

Coordenação 
do 

plan~amento 
estratégico. 

Gerenciamento 
e execução do 

I Plano de 

I Investimentos. 
(PI) 

I Coordenação e 

I 
elaboração da 

proposta 

I 
orçament~a do 

exerCIClO 
seguinte. 

Permanente 

Indicação do 
Prefeito 

Discute os 
procedimentos 

técnicos 
administrativos 

para a 
elaboração do 

orçamento e do 
procedimento 
das demandas 
comunitárias 

em cada órgão. 

Reuniões 
esporádicas 

Indicação das 
Secretarias 

Articula a 
relação com a 
comunidade 
através dos 

Coordenadores 
Regionais. 

Coordena as 
reuniões da 1 a e 

2a rodada do 
orçamento; 
Coordena as 
reuniões do 

COPo 

Permanente 

Indicação do 
Prefeito 

FONTE: GAPLAN, CRC E FEDOZZI (1998). 

Discute e 
propõe políticas 
de participação 

popular 
articulando 

tanto quanto 
possível o 

trabalho das 
várias 

Secretarias. 

Semanal 

Indicação das 
Secretarias 

Secretarias. 

Subordinados ao 
CRC. Cada uma 
das 16 regiões 

temCROP 
responsável que 

acompanha o 
processo do 
Orçamento 

Participativo. 

Permanente 

Indicação do 
CRC. 

Cada uma 
das cinco 

temáticas tem 
umCT, que 
acompanha0 
processo da 

discussão nas 
Plenárias. 

Permanente 

Indicação do 
CRC. 
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o quadro acima apr~s~nta os s~tor~s administrativos qu~ mantêm a ~strutura do 

Orçamento Participativo. Primeiramente, o quadro refere-se a data de criação do Gabinete de 

P1anejamento (GAPLAN), do Fórum da<; Assessorias de P1anejamento (FASSEPLAS), da 

Coordenação de Relações com a Comunidade (CRC), dos Coordenadores Regionais do 

Orçam~nto Participativo (CROP's), ~ dos Conselhos T~máticos (CT's). O quadro apr~s~nta 

ainda quem participa desses setores, suas atribuições, periodicidade das rewuões dos 

funcionários ou comissionados, a<;sim como situa sua coordenação. 

Essa estrutura do Orçamento Participativo é formada por instâncias dos que realizam o 

proc~sso d~ m~diação ~ntr~ o Ex~cutivo Municipal ~ os morador~s da cidad~. Tais instâncias 

se relacionam durante o processo de discussão anual do Orçamento público, da seguinte 

forma: 

a) Unidad~s administrativas ~ órgãos int~mos ao Ex~cutivo: tratam do 

gerenciamento da discussão orçamentária e da relação com a comUludade. São eles: 

GAPLAN (Gabinete de P1anejamento), CRC (Coordenação de Re1ações com a Comunidade), 

F ASSEPLAS (Fórum das Assessorias de Planejamento), F ASCOM (Fórum das Assessorias 

Comunitárias), CROP's (Coord~nador~s R~gionais do Orçam~nto Participativo) ~ os 

CT's (Coordenadores Temáticos). 

b) As instâncias comunitárias, autônomas ~m r~lação à Administração Municipal, 

dependem da organização autônoma da região, possuindo funcionamento próprio. Compõem 

esta<; instância<; quaisquer integrantes da comunidade. 

c) Instâncias institucionais perman~nt~s d~ participação comunitária, como o Conselho 

do Orçamento do plano do governo (COP), encarregado de viabilizar a gestão dos recursos 

públ1cos. Compõem essa<; instância<; os representantes e1eitos em Assemb1éia<; Regionais ou 

Temáticas6
. 

D~scr~v~r~mos, a s~guir, as unidad~s apr~s~ntadas no quadro: 

6 FEDOZZI, Luciano. Orçamento Participativo - reflexões sobre a experiência de Porto Alegre. p. 127. 
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1 - GAPLAN - Gabint!tt! do Plant!jarnt!nto 

o Gabint!tt! do Plant!jarnt!nto asSumIU O proct!sso do Orçarnt!nto Participativo na 

coordenação técnico-polítjca do plano de investimentos. Esse setor exemplifica a 

complexidade dos instrumentos de previsão e controle das verbas públicas, construídos ao 

longo dos anos por especialistas estatísticos. 

2 - FASSEPLAS - Fórum dt! Asst!ssorias dt! Plant!jarnt!nto 

Reúne os coordenadores de planejamento das Secretarias e Órgãos (ASSEPLAS) que 

elaboram o orçamento de cada órgão. 

3 - CRC - Coordt!nacão dt! Rdacõt!s com a Comunidadt! 

A Coordt!nação dt! Rdaçõt!s com a Comunidadt! (CRC) qUt! já t!xistia antt!s dt! 1989, 

sofreu alterações internas, passando a ficar ligada ao gabinete do prefeito. Posteriormente, 

com a implantação do Orçamento Participativo, o CRC pac;sou a ser o 'carro - chefe' do 

processo, competindo a esse setor assessorar a organização e o desenvolvimento das entidades 

comunitárias dt! Porto Alt!grt!. Associa-st! ao mt!smo o att!ndimt!nto dt! balcão aos cidadãos 

que desejam falar com o Prefeito. 

4 - F ASCOM - Fórum das Asst!ssorias Comunitárias 

Esst! fórum dt! asst!ssort!s comunitários é coordt!nado pdo CRC t! rt!únt! asst!ssort!s dt! 

todas as Secretarias e órgãos da Prefeitura. 

Sua existência transformou-se num marco da gestão. Sua estrutura é horizontal e 

responsável por uma agenda coletiva que integra diferentes atividades operacionais e 

t!ducativas, socializando informaçõt!s. Compõt!m também o F ASCOM, os 16 Coordt!nadort!s 

Regionais eleitos do Orçamento Participativo, os CROP's. 
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5 - CROP - Coord~nador R~gional do Orçam~nto Participativo 

o Coord~nador R~gional do Orçam~nto Participativo (cargo ~m comissão, d~ 

confiança) acompanha sua região, colaborando nas discussões e definições acerca das 

prioridades dos investimentos, assim como no estímulo à<; comunidades para que fiscalizem a 

execução do plano de investimentos. 

6 - CT - Coord~nador~s T~máticos 

São funcionários chamados d~ ass~ssor~s comunitários, qu~ atuam dir~tarn~nt~ com a 

população por toda a cidade em locais independentes do recorte regional. 

Essa organização administrativa e geograficamente regionalizada, com a<;sessores e 

funcionários colaborando no processo de entendimentos e disputas e de orgànização do 

Orçam~nto Participativo, tomou-s~ a marca da 'Administração Popular'. Essa marca r~sid~ na 

democratização da administração pública. Nessa organização também se encontram os 

princípios fundamentais da ação do governo. 

Dessa forma, a descentralização passa a ser entendida como um dos caminhos para a 

d~mocratização, s~ndo um fator important~ na construção para a so~rania popular, ao 

estimular a população a decidir sobre seu destino. Sobre descentralização, podemos ouvir a 

opinião de alguns entrevistados: 

"Nessa questão de descentralização a gente poderia já ter avançado um pouco 

mais, nós já poderíamos ter a cü:ú::uJe com regü')es bem mais autônomas, 

decisões hem mais localizadas. Quanto mais localizadas forem as decisões, 

mais eficazes serão. A descentralização mais ampla não se deu ainda, na 

minha opinião, por uma questão de cultura da própria sociedade como um 

todo, é como o governo twda ma,is é do que um rejle..xo de elementos da 

sociedade, então, acho que nada mais é do que cultura, uma coisa que demora 

para acontecer. Mas eu acredito que a sociedade está avançando no sentido 

da descentralização. " (O. O., entrevista). 
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"Acho que sim, eu acho que poderia se acrescentar aí a própria 

descenlralização administrativa através dos CAR 's que [oi um pedido das 

comunidades pelo menos da nossa região aqui na Clória e do Cristal. Havia 

sempre uns pedidos de serviços da prefeitura de estarem mais perto dos 

bairros, da comunidade e isto na medida do possível, está acontecendo e eu 

acho que sim, é uma maneira da populaçi'io se apropriar fnais das coisas que 

têm e que existem, vamos dizer do retorno que tem dos impostos que a gente 

paga, do dinheiro que existe aí girando na Secretaria da Fazenda." (L D. P., 

entrevista). 

"O Orçamento Participativo talvez funcionasse melhor se estivesse 

desalrelado da prefoilura. Poderia ser um canal direlo das associaçt"íes de 

moradores, que hoje estão relegadas a um segundo plano, de forma que essas 

entidades, juntamente com a Uampa (União das Associações de Moradores de 

Porto Alegre) teriam que fazer esse vínculo com a prefeitura, se possível livre 

de qualquer inleresse pari idário ". (S. C, entrevista). 

"Já participei das reuniões do orçamento, mas acabei me desiludindo com o 

processo. Grande parte das prioridades apontadas pela comunidade acaba 

sem realização no tempo previsto. Talvez o ()rçamento Participativo 

funcionasse melhor se não estivesse completamente atrelado à Prefeitura do 

PT". (L C E., entrevista). 

"O processo é importante. Errado é o jeito como vem sendo conduzido por 

essa administraçiio que se diz para todos, mflS é um.fl administração só do PT. 

Fui um dos coordenadores do ()rçamento Participativo aqui no Rubem Berta e 

só levei pau. A maioria dos coordenadores quando não vai lá brigar pela obra 

que passa na rua dele, vai pra se atrelar ao PT. Eu não fiz nada disso e acabei 

visado lá dentro. É importante a participaçlio da comunidade, mas depois vêm 

os técnicos da Prefeitura e acabam barrando a obra. Isso frustra a população, 

e talvez o número de pessoas que participam esteja diminuindo por causa 

desse sentimento". (C S. D., entrev~1a) 
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Aos Ct:ntros Administrativos Rt:gionais (CAR's) compt::te programar, t:xecutar t: 

fiscalizar os serviços de manutenção e conservação da região~ promover a formação de grupos 

organizados da população com vista" ao debate sobre as questões locais; e representar po1ftica 

e administrativamente a Prefeitura, além de programar serviços. Basicamente, a 

dt:sct:ntralização abrangt:u tamb6m o t:sclarecimt:nto sobre a atuação dos órgãos como wn 

todo. 

As diretrizes apresentadas que lnlClaram com o foco de consultas populares 

constituindo-se posteriormente no Orçamento Participativo, nos eixos temáticos e nas 

instâncias administrativas, rt:sultaram no dt:st:nvolvimt:nto de wna planificação 

proporcionando, portanto, práticas estmturantes e condições de instauração de wn habilus 

po1ftico. A constituição do Conselho do Orçamento Participativo permite a articulação entre o 

individual e o social ou entre as estruturas internas da subjetividade e as estruturas externas 

SOCIaIS. 

2.2 - Constituição do Conselho do Orçamento Participativo 

Antt:s da implantação oficial do Orçamt:nto Participativo, foram rt:alizadas, t:m 1989, 

cinco plenárias, reunindo, cada uma delas, os representantes de três a quatro regiões ao 

mesmo tempo. Seu objetivo era eleger três Conselheiros por plenária para integrar a Comissão 

de Consolidação da Proposta Orçamentária de 1990. 

Foi a primt:ira rodada dt: rt:uniões do Orçamento Participativo a partir de wna 

iniciativa da Prefeitura, na ocasião, ainda faltava clareza na definição da proposta, 

dificultando temporariamente a fixação de sua" diretrizes. 

Essa primeira Comissão teve por tarefa definir os parâmetros que embasaram o início 

do proct:sso do Orçamt:nto Participativo. Suct:dt:nun-se outras t:tapas visando o conhecimt:nto 

da realidade fisica (infra-estrutura) e social de Porto Alegre, a fixação das diretrizes e 

objetivos da proposta e a elaboração de programa" e projetos. 

Na segunda rodada de assembléias realizadas no mesmo ano, foram feitas 16 reuniões 

t:spt::cíficas, para escolht:r wn total dt: 90 dt:lt:gados à plenária municipal. A t:scolha de 

delegados (que compõem o Fórwn de Delegados do Orçamento Participativo) inicialmente 

obedeceu a critérios na proporção de um delegado para cada grupo de dez participantes. Os 

delegados deveriam compatibilizar as prioridades da sua região com as das outras junto à 

t:quipt:: do orçarnt:nto t: à t:quipt:: do plano dt: govt:rno. 
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Na escolha dos Conselheiros que atualmente compõem o Conselho do Orçamento 

Participativo, o processo é diferente. Na época, foram escolhidos dois Conselheiros ficando 

alguma~ regiões com somente um representante, como as T1ha~, Eixo de Baltazar, Restinga, 

Cristal e Glória. 

No ano seguinte, houve alterações no processo, sendo que as plenárias passardfi a 

eleger dois Conselheiros titulares e dois suplentes, (totalizando 32 titulares e 32 suplentes) 

definindo e formando o Conselho do Orçamento Participativo - COPo Na escolha dos 

delegados que compõem o Fórum, mas não compõem o COP, o novo critério proporcional 

passou a ser de um representante para cada cinco participantes, totalizando no ano de 1991, 

um total de 622 delegados. 

Os delegados que também são representantes regionais, compõem o Conselho do 

Orçamento Participativo (COP) de forma diferente. Por essa razão, o Fórum Regional de 

Delegados merece ser abordado apesar de não ser um elemento focal deste trabalho. 

AB regiões e as comissões temáticas definem o número de seus delegados nas 

Assembléia~ de 18 e na 28 rodadas, de acordo com a proporcionalidade do quadro abaixo: 

QUADRO 08 

Proporção de população para escolha de delegados 

FAIXAS CRITERIOS DELEGADOS 
Até 100 01 para 10 +10 
101 à 250 01 para 20 +08 
251 à400 01 para 30 +05 
A partir de 401 01 para 40 Proporcional 

Esclarecendo o quadro, por faixas; 

- Com até 100 participantes, teremos 1 delegado a cada 10 pessoas cadastradas, 

totalizando 10 delegados. 

- De 101 a 250 participantes, teremos além dos 10 já citados, mais 1 delegado para 

cada 20 pessoas cadastradas, totalizando mais 8 delegados. 

- De 251 a 400 participantes, teremos além dos já considerados, mais 1 delegado para 

cada 30 pessoa~ cada~tradas, totalizando mais 5 delegados. 

- Na faixa a partir de 401 participantes, teremos 1 delegado para cada 40 pessoas 

cadastrddas, totalizando um número proporcional de delegados. 
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o objetivo da proporcionalidade apresentada no quadro aCIma é não privilegiar 

aquelas regiões que "incham" de forma oportwüsta as rewüões de escolha dos delegados, e, 

posterionnente, não acompanham o processo. 

Os participantes, ao ingressarem nas plenárias, identificam-se, cadastram-se de acordo 

com as listagens de presença, indicando a entidade/associação a que pertencem, a fim de que, 

a partir dessa identificação, possam ser defitüdos os critérios de proporcionalidade de 

representação. O Conselheiro e o delegado só podem representar uma região da cidade, e o 

município providenciará a infra-estrutura necessária ao funcionamento do Conselho. 

Os delegados escolhidos têm a função de divulgar em sua região, através de reuniões, 

as demandas, critérios, decisões, discussões e demais informações recebidas, participando 

ativamente do Conselho Popular da região. Os delegados possuem atribuições específica~, tais 

como participar das reuniões mensais organizadas pelos conselheiros nas regiões e 

assembléias temáticas. Nelas cumprindo seus deveres, deverão, por exemplo, dar apoio ao 

conselheiro da regional, compor as comissões temáticas com o objetivo de cohstru1r suas 

diretrizes po1ítica~, formar as comissões de fiscalização e acompanhamento de obra~ desde o 

projeto até sua conclusão, atuar diretamente junto à população com o objetivo de orientar, 

debater os assuntos em pauta e colaborar com a divulgação das atividades e obras da região. 

Devem atuar igualmente como Delegado de rua ou de wna micro-região dentro da macro 

região do Orçamento Participativo7
. 

Cada região, ao escolher seus representantes conselheiros, definiu dois titulares 

totalizando trinta e dois (32) representantes, além dos delegados, que são eleitos conforme a 

participação dos presentes. No caso de haver mais de uma chapa para a eleição dos 

conselheiros, será aplicada a seguinte tabela de proporcionalidade: 

75,0% a 75,1% dos votos - 2 titulares e 2 suplentes; 
62,5% a 62,6% dos votos - 2 titulares; 
45,0% a 55,0% dos votos - 1 titular e 1 suplente; 
25,0% a 37,5% dos votos - 1 suplente, 
24,9% ou menos votos - não elege. 

O Conselho Municipal do Orçamento Participativo (COP) "( ... ) é um órgão de 

participação direta da comwüdade, tendo por finalidade planejar, propor, fiscalizar e deliberar 

7 As atribuições dos Delegados estão especificadas no Regimento Interno - Anexo 03. 
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sobre a receita e despesa do orçamento participativo.,,8 É composto por diferentes integrantes 

conforme o quadro abaixo: 

QUADRO 09 

Integrantes do Conselho do Orçamento Participativo 

TITULARES SUPLENTES 
- (02) Dois Conselheiros titulares - (02) dois suplentes eleitos em cada uma das 
representantes de cada uma das (16) (16) dezesseis regiões da cidade. 
dczcsscis rcgiõcs da cidadc. 
- (02) dois Conselheiros titulares eleitos em - (02) dois suplentes eleitos em cada uma das 
cada uma das cinco plenárias temáticas. cinco plenárias temáticas. 

- (01) um representante do SIMPA - (O 1) um suplente do SIMP A (Sindicato dos 
(Sindicato dos Municipários de Porto Municipários de Porto Alegre). 
Alegre). 

1- (01) um representante da UAMPA (União - (01) um suplente da UAMPA (União das 
das Associações de Moradores de Porto Associações de Moradores de Porto Alegre). 
Alegre). 
- (02) dois representantes do Executivo - (02) dois suplentes do Executivo 
Municipal cuja atuação pressupõe o trabalho Municipal, cuja atuação pressupõe o trabalho 
com a população, representantes do CRC e com a população, (um suplente do CRC/GP 
do GAPLAN ~ Estes dois últimos não têm e um suplente do gabinete do planejamento -

, A I direito a voto. GAPLAN). Estes dOIS ultImos não tem I 
I direito a voto. . 

FONTE: Regimento Interno do COP 

Explicando o quadro, em linhas gerais, os Conselheiros das plenárias são eleitos na "28 

Assembléia Geral Popular" (2a rodada), coordenada pela Administração Popular. 

Ao Conselho Municipal compete, entre outra~ atividades: 

"] - Apreciar, emitir opinião, posicionar-se, alterar em todo ou parte a 

proposta do plano plurianual do governo a ser enviada a Câm.ara lvlunicipa.l 

de Vereadores no primeiro ano de cada mandato do governo Municipal; 

(...) ".9 

8 Regimento Interno do Conselho do Orçamento Participativo: da Composição e Atribuições: Porto Alegre, 
2000. Art. l°, p. 05. 

9 Ver estatuto do Conselho Municipal em Anexo 03. 
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As discussões do COP (Conselho do Orçamento Participativo) são setoriais e por 

órgãos municipais. É neste momento que a comrulidade se apropria de informações sobre o 

funcionamento da e~trutura admini~trativa e aumenta a~ po~~ihilidade~ de ~ua interação. 

Este processo de discussão pública do Orçamento do Município se complexifica a 

cada ano, exigindo do governo, partidos e representantes dos movimentos sociais, um 

constante aperfeiçoamento, runa formação mais técnica. Em frulÇão disso, sempre é proposta 

urna delegação mi~ta, na qual algun~ delegado~ pa~~am a ~er eleito~ na~ reuniõe~ preparatória~ 

de cada região e outros, eleitos diretamente pelas assembléias regionais, constituindo-se essas 

num aperfeiçoamento democrático. 

É perceptível que a participação popular se deva principalmente à busca de soluções 

para os prohlema~ próprios de urna ou outra comunidade, pois, nesse processo, são evidente~ 

as disputas por obras e a competição entre as regiões. 

"No Orçamento Participativo, grande parte das comunidades' encaminha 

demandás realmente necessárias. Nf{lS, em funçi'io das outras localidades 

serem mais mohilizadas e organizadas, acaham ficando com menos recursos. 

Por causa dessa disparidade, muitas expectativas acabam frustradas. Exemplo 

disso, na Lomba do Pinheiro, é a Vi/a Santa Helena. Eles elegem mais 

delegados do que as outras regii5es, e acabam levando um maior aporte de 

recursos, deixando em desvantagem as outras comunidades que, às vezes, têm 

demandas muito mais importantes". (F. C, entrevista). 

"Sou presidente da Associação dos Nforadores Jardim da Vi/a Planalto. 

Trabalho no Orçamento Participativo há cinco anos, mas neste ano fuio vou 

mais participar. Hstou descontente sim, não vou servir de caho eleitoral da 

Prefeitura do PT. É um absurdo o que e/esfizeram na nossa região. Votamos e 

aprovamos várias demandas, sendo prioridade o Posto de Saúde 24 horas. 

Depois de aprovado, vieram aqui e disseram que fuio teria dinheiro. Ncio sei 

se faltou verba ou vontade política, mas houve barganha com as comunidades 

da Coqueiro e do Passo das Pedras. Eles juntaram um quorum de 30 

delegados e aprovaram dois postinhos de saúde contra o Posto 24 horas, que 

ia benefiCiar mui/o mais pessoas. O que aparece no Cidade Viva(prograrna 

diário de Rádio da Prefeitura de Porto Alegre) é mentira".(E. Q., entrevifta) 
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A aprtmdizagem dus cunselheiros e delegadus acuntece em seu mandatu cum um anu 

de duração, podendo haver várias reeleições consecutivas. O município providencia e 

disponibiliza consultas àc; infonnações de serviços. 

A participação contínua no campo político produz no Conselho e nos agentes que dele 

participam, um habitus político e uma preparaçãu especial. Neste sentidu, Buurdieu nus diz 

que a aprendizagem do campo político é: 

"Toda a aprendizagem necessária para adquirir o corpus de saberes 

específicos (teorias, problemáticas, conceito, tradições históricas, dados 

econômicos, etc.) produzidos e acumulados pelo trabalho político dos 

profissionais do presente e do passado ou das capacidades mais gerais tais 

como domínio de uma certa linguagem e de uma certa retórica política a do 

tributo, indispensável nas relações com os profimos ou a do debater, 
, . I - ,F." ,,10 necessarza nas re açoes com os pro} lsslOnals . 

A furmaçãu geral resulta em cumplicidade nu jugu políticu, e, também, em disputa. Já 

a força das idéias no campo, se deve à força de mobilização do grupo que as reconhece e se 

manifesta ao escolher seus representantes. A fonnação do cidadão dentro do Conselho do 

Orçamento Participativo acontece através da discussão e do enfrentamento isto é, da 

reivindicaçãu cum uposiçãu. 

A experiência desse tipo de Orçamento Participativo é inédita no Estado, mas não no 

País. Essa escola de cidadania é um exemplo no trato da coisa pública e uma referência na 

forma de administrar um município integrando sua população. 

Nu quadru 10, apresentamus a cumposiçãu das instâncias de participaçãu citada acima 

desde sua criação. 

la BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. p. 35. 
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Assembléias 
Regionais 

Criqão 1989 
Participantes Moradores da 

região, 
Conselhos 
Populares, 
Entidades 

Comunitárias. 

I 

I 
Mandato 

Atribuições Reconhecer 
demandas e 
prioridades 
conforme 

critérios anuais. 

Periodicidade Duas rodadas 
por ano 

Instâncias CRC, 
Envolvidas GAPLAN, 

Conselho 
Popular, 

Entidades 
Comunitárias. 

COPo 

QUADRO 10 

Instâncias de Participação 

Fórum 
Regional do 
Orçamento 

1991 
Delegados 

eleiLos em cada 
uma das 16 

regiões. 

1 ano 
Fiscalizar e 
apoiar os 

representantes 
I no Conselho do 

Orçamento 
(COP). Sua 
atuação é 
regional 

municipal, 
fiscalização das 

ações da 
prefeitura na sua 

região. 

Variável 

Cun~lhu 

popular e 
Entidades 

Comunitárias + 
Ófgãosde 
governo. 

Conselho do 
Plano de 

Governo e 
Orçamento 

1990 
Um do CRC, um 

doGAPLAN, 
32 Conselheiros 

com seus 32 
suplentes eleitos 
em cada região, 
10 Conselheiros 
e 10 suplentes 

eleitos nas 
Plenárias 

I Temáticas 

I 
representant~ da I 

UAMPA, 
representante, 
do STMPA 

1 ano 
Discutir a 
proposta 

orçamentária do 
governoea 
alocação de 

recursos para os 
investimentos, 
articulando a 
priorização da 
comunidade 

comas 
demandas 

instiLucionais 
das secretarias. 

Semanal 

Cumissão 
paritária: 

Conselheiros, 
GAPLAMe 

CRC presidida 
por este último. 

FONTE: CRC, GAPLAN e FEDOZZI, 1998. 

96 

Plenárias Fórum 
I Temáticas Temático do 

Orçamento 

1994 1995 
Entidades de Delegados 

caLegorias eleiLos em cada 
profissionais uma das 5 
( sindicatos, Plenárias I 

empresários, Temáticas. 
I organizações 

não 

I governamentais, 
movo Ecológico, 

I movo Estudantil, 
moradores da I 

cidade). 

I 
1 ano 

Discutir e Fiscalizar os 
hierarquizar representantes 
diretrizes e noCOP; 

resoluções sobre Atuando 
políticas regional e 

setoriais e obras municipalmente, I 
para orientar a fiscalizar as 
discussão no ações da 
Conselho do prefeitura. I 

OP. 

I 

Variável Variável 

CRC,GAPLAN Cuurdtmadures 
Secretaria e Temáticos ou 

membro Entidades 
escolhido nas Comunitárias e 

plenárias. delegados. 

O quadro tntta das instâncias de participação indicando sua data de criação, seus 

componentes, a duração dos mandatos, as atribuições dos agentes, e a periodicidade dos 



97 

encontros. A última linha do quadro assinala quais as instâncias estabelecidas que participam 

e colaboram na organização dos foros de participação. 

A democratização da<; decisões através da<; instâncias de participação durante a 

instauração do processo do Orçamento Participativo resultou em nível de sociedade civil, num 

controle das ações do governo e numa crescente credibilidade, expressa através de uma 

cidadania qualificada. O processo também influencia a constituição e a reorganização da 

articulação regional dos movimentos populares e o desencadeamento de várias ações para 

reerguer as antigas Associações de Moradores. Sua valorização repercute na valorização da 

população. Por isso, pode-se dizer que o Orçamento Participativo desenvolve um processo de 

formação comprometido com a constmção da cidadania e seu avanço, em termos de 

representatividade, reforça uma maior diversidade social, econômica e cultural das pessoas 

envolvidas. 

Criado oficialmente o Conselho Municipal do Plano do Governo e Orçamento, foram 

estabelecidas diretrizes, critérios, e normas a serem cumpridos. Também foi elaborado o 

regimento internoll do Conselho. 

As diretrizes estabelecidas inicialmente foram: 

"- Uma política com o pressuposto de estímulo aos movimentos populares em 

relaçi'io ao Estado. A SOCiedade civil deve participar da gesli'io municipal, 

respaldada em propostas próprias, controlando, fiscalizando e decidindo. 

- A participação popular como processo político de construção da cidadania e 

desenvolvimento da consciência da população sobre a possibilidade e a 

necessidade de interferência crescente na gestão do Estado. 

- Democratização das informações e a transparência administrativa. 

- Criação de canais institucionais de participação ". 12 

A base da estrutura que se estabeleceu respaldou-se em três princípios básicos: 

11 Ver em Anexo 03 do Regimento Interno do Conselho do Orçamento Participativo. 
12 GAPLAN, 1990. S.p. 
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"1 - Regras de participação em instâncias institucionais e com regularidade 

de funcionamento: 

2 - l 1m método de definição dos recursos suhmetidos ao ciclo anual de 

orçamentação pública do município; 

3 - Um processo decisório descentralizado com divisão em 16 regiões 

orçamentárias".13 

A noção dt: "e~paço social contém em si o princípio de uma apreensão relacional do 

mundo social"J4. Os seres ocupam posições relativas que os diferenciam. Essa diferenciação 

social pode gerar antagonismos e enfrentamentos coletivos entre os agentes situados em 

posições diferentes. 

O proct:sso das rt:uniõt:s do Orçarnt:nto Participativo tt:m como finalidadt:s tanto 

informar a população no que diz respeito ao processo do orçamento municipal como, na 

mesma medida, garantir a formação de indivíduos históricos, ou seja, a formação dos agentes. 

Nas 16 regiões, são discutidas as demandas da população, escolhidas suas prioridades 

t: dt:itos st:us ddt:gados t: consdht:iros. Utiliza-st: o crt:dt:nciarnt:nto (conforrnt: já foi 

abordado) de todos os participantes, como forma de garantir a padronização dos critérios 

propostos para a escolha dos conselheiros e delegados. Tais critérios, definidos por lei, 

ensejam o mais amplo conhecimento da realidade a todos os participantes, de maneira que as 

dirt:trizt:s t: os objt:tivos cOITt:spondam à orit:ntação política t: st:jarn viávt:is do ponto dt: vista 

técnico15
. 

Os critérios regionais não são obrigatórios, apena~, indicativos. Cada região tem 

autonomia para utilizá-los, pois se constitui numa referência para uma hierarquização mais 

justa t: dt:mocrática. As st:guintt:s prioridadt:s da micro-rt:gião ou comunidadt: podt:m st:r: 

carência do serviço ou infra-estmtura e população atingida. Tais critérios não são absolutos e 

precisam ser inter-relacionados. Para serem aplicados, é necessário que se eleja um critério 

prioritário. Por exemplo, para eleger o critério "prioridade" da região ou comunidade o 

proct:dimt:nto é o st:guintt:: 

13 FEDOZZL Luciano. Orçamento Participativo. p. 111. 
14 Ibidem, p. 164. 
IS Ver critérios técnicos no Regimento Interno no Anexo 04. 
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"J - Cada Associação, comissão de rua, e entidade representativa etc., faz um 

levantamento de suas necessidades; 

2 - Na assemhléia de cada micro-região, as comunidades decidem uma ordem 

de prioridade por tema, e em cada tema as demandas hierarquizadas; 

3 - Na assembléia regional, aplica-se um cálculo para verificar a 

hierarquizaçi'io dos temas pela regii'io. Como si'io os doze temas, atribui-se 

notas de l2 a l. Na soma, tem-se os temas com maior índice de aprovação; 

4 - Para hierarquizar as obras em cada tema, considera-se primeiramente o 

critério ''prioridade''. Como exemplo, podemos citar a pavimentação. A J a rua 

a ser pavimentada dentro da hierarquia da regii'io, será da micro ou 

comunidade que relacionou a pavimentação em lO lugar. A 2a rua será da que 

selecionou a pavimentação em 20 lugar, e assim, sucessivamente. Em caso de 

empate, ou seja, duas micros ou comunidades selecionarem o tema em questão 

em r lugar, aplica-se o segundo critério que é o da carência do serviço ou 

infra-estrutura. Persistindo o empate, utiliza-se o critério "população 

atingida". Em último caso, para desempatar, utilizam-se os critérios 

íj' d d " 16 especl lCOS e ca a tema . 

Os critérios gerais utilizados para a seleção de obras e serviços são: 

1 - Carência do serviço ou infra-estrutura - PESO 4; 

De 0,01% a 20,99% 
De 21% a 40,99% 
De 41% a 60,99% 
De 61% a 79,99% 
De 80% em diante 

2 - População total da Região - PESO 2; 

Até 30.999 habitantes 
De 31.000 a 60.999 habitantes 
De 61. 000 a 119.999 habitantes 
Acima de 120.000 habitantes 

nota 1 
nota 2 
nota 3 
nota 4 
nota 5 

nota 1 
nota 2 
nota 3 
nota 4 

16 Ver critérios específicos no Anexo 03 e exemplos do ano 2000 no Anexo 06. 



3 - Prioridade Temática da Região - PESO 4; 

- Quinta prioridade 
- Quarta prioridade 
- Terceira prioridade 
- Segunda prioridade 
- Primeira prioridade 

nota 1 
nota 2 
nota 3 
nota 4 
notaS 
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o ciclo anual do Orçamento inicia no mês de março, com as discussões da primeim 

rodada reunindo os moradores de cada uma das 16 regiões. Nessas regiões, a população lista 

suas necessidades escolhendo quatro prioridades entre outras como: saneamento bá~ico, 

política habitacional, pavimentação comunitária, educação, assistência social, saúde, 

transporte e circulação, e enquadra cada uma delas conforme os critérios abordados 

anterionllente. 

Os critérios adotados inicialmente para a investigação da realidade, consistiram em um 

"socorro" aos bairros da cidade durante os primeiros meses de governo, antes mesmo da 

implantação dos critérios hierarquizados visando a prestação de serviços num curto espaço de 

tempo. A premissa básica foi a participação do movimento popular na elaboração dos 

projetos. A hierarquização dos problema~ comuns de cada área urbana compuseram um marco 

conceitual que assegurou a compatibilização das decisões. 

Inicialmente, o projeto SOS foi implantado em apenas 6 regiões da cidade, atendendo 

a situações emergenciais. As assembléias do Orçamento Participativo evidenciaram que o 

SOS é um instrumento poJitico importante para o avanço da organização popular em bu.~ca de 

uma melhor qualidade de vida. 

O Projeto SOS Porto Alegre representou desde o início uma proposta de resgate da 

cidadania através de um processo pedagógico social, ou seja, um processo de fonllação. A 

avaliação do mesmo revela sua relação estreita com os Conselhos Populares e/ou com a~ 

regiões político-administrativas da cidade. Ele facultou a escolha dos representantes para os 

Conselhos Municipais, em estágio de implantação, e permitiu um maior entrosamento das 

instâncias regionais e setoriais, contribuindo para que o movimento organizado pudesse ter 

uma visão integrada de sua região. 

Finalmente, cabem algumas considerações sobre a influência dessas diretrizes na 

realidade global da cidade. PrimeirclIllente, as políticas então aplicadas, como o foro das 

consultas, referiam-se às necessidades existentes no momento da instauração do Orçamento 

Participativo. Segundo, a trajetória desse processo demonstrou que seus efeitos diretos e 
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indiretos no primeiro ano de governo colaboraram para a implantação da proposta de uma 

gestão participativa e dando continuidade à instauração do habilus políl ico junto aos cidadãos. 

Resumindo, podemos considerar que o hahitus incorporado está relacionado com ac;; 

disposições adquiridas pelas experiências que variam segundo os locais e os momentos 17. 

Bourdieu não privilegia a existência de um habitus individual dedicando-se ao estudo de 

como eles foram produzidos historicamente insistindo que o habilus é, essencialmente, o 

produto da interiorização das estruturac;; do mundo social. 

É através da luta política e social pelo poder que se adquire a aprendizagem necessária 

para a formação do habitus político. Através dessa luta e das relações sociais desencadeadas, 

iremos abordar no próximo capítulo a formação para a cidadania. 

17 LIMA, Rita de Cássia Pereira. A violência simbólica de Pierre Bourdieu. In Revista Serviço Social e 
Sociedade. São Paulo: nO 57, julho de 1998. 



Capítulo 3 - A FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA 

o propósito deste capítulo é demonstrar a formação a partir das relações estabelecidas 

na participação dos agentes no Conselho do Orçamento Participativo. Os agentes ocupam 

posições no espaço social que podem ser definidali pelo habitus adquirido e pelo capital que 

apresentam, bem como pelas relações estabelecidas no interior do campo. 

O Orçamento Participativo, através de seu plano ordenado de reuniões demonstra que 

este processo só tomou fôlego e pode crescer cada vez mais, na medida em que vinculou a 

participação da população a uma forma diferenciada de administrar. Um dos ex-Prefeitos e 

atual Prefeito da "Administração Popular" assim encara a experiência: 

"No primeiro ano do governo que emergiu com a vitória da esquerda, ocorreu 

umll grande afluência dtl população em todas as plenárias populares de 

bairro. Nas /6 regiões do Orçamento Participativo, as comunidades mais 

pobres afluíam maciçamente às reuniões. Elas, mediante sua participação 

direta, teriam a missão de decidir sobre os investimentos que eram 

demandados havia décadas. 

Ma.';; todos queriam tudo ao me.çmo tempo. F.xigiam que o governo 

resgatasse as "promessas" eleitorais e iniciasse "imediatamente" as obras 

destinadas a melhorar a qualidade de vida naquelas regiões, historicamente 

abandonadas pelo poder público municipal. 

O governo, porém, niio tinha recur.ço.ç e nem projeto.Ç. F:ra preci.ço, ante.ç 

fazer uma profunda reforma tributária, gerar uma poupança local {por meio 

dos próprios impostos locai:,~ e assim potencializar o governo da cidade para 

responder às demandos e criar um nível mínimo de credibilidade. 
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Era preciso dialogar com a cidade, criar condições politicas para que os 

cidadi'ios acreditassem nos novos métodos de governar, os quais, pela 

primeira vez na hi.Wória da cidade, incluiriam O:~ cidadão.~ comuns". 1 

A formação para a cidadania define-se como um processo de aquisição de múltiplos 

conhecimentos e incessante valorização social, a qual garante a dinâmica de participação entre 

o~ agente.c;. Is..c;o inclui a organização de reuniõe.c; ~nai~, levando a uma tomada de 

consciência do processo de formação individual e coletivo da cidadania através de um novo 

habitus político. Este capítulo aborda a sistematização das reuniões de que participam os 

Conselheiros, a dinâmica das assembléias e apresenta algwls depoimentos sobre a experiência 

de ~ Con~lheiro do Orçamento Participativo. 

3.1 - A sistematização do ano no Conselho do Orçamento Participativo 

Essa ordenação 6 feita por um planejamento mensal que estabelece o ciclo do 

Orçamento Participativo. (Ver anexo 05) 

- Março/Abril - Começam ac; reuniõe.c; preparatória c; da 18 rodada do Orçamento 

Participativo em termos de regiões e temas. Lideranças, Delegados e Conselheiros devem 

mobilizar sua comunidade para participar das primeiras reuniões, tanto em nível comunitário 

como temático. Nessas reuniões, a Prefeitura presta contas da execução do plano anterior e 

apre.c;enta o novo plano de inve.c;timento.c; para o ano corrente, reforçando o.c; critério.c; e o.c; 

métodos necessários para escolher as prioridades da região. A comunidade inicia um 

levantamento de suas demandas, hierarquizando as obras, serviços e melhorias que desejam, 

além de analisar o plano de investimento do ano anterior, (obras concluídas, em processo de 

conc1u.c;ão ou em atrac;o). 

- Março/Junho - Iniciam-se as reuniões intermediárias nas 16 regiões e também as 

temáticas. Nessa etapa, a população prioriza e escolhe suas demandas, hierarquizando-as parei 

apresentá-las ao Executivo. (Ver Anexo 06). Realiza-se, nessa ocasião, a eleição dos demais 

delegados durante a maior das plenárias realizadas na região. Os órgãos do Governo prestam 

informações para instruir a discussão da comunidade e apresentam suas propostas. Também é 

providenciada a formação das comissões de acompanhamento e fiscalização das obras e a 

1 GENRO, Tarso. Carta - Ofensiva política e prioridade: novos subsídios. GP Porto Alegre: 1997. p. 24 - 25. 
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reativação dos foros de servIços nas regiões. No Conselho do Orçamento Participativo, 

discute-se e vota-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias para seu encaminhamento à Câmara 

Municipal até 30 de maio. 

- Junho/Julho - Inicia-se a 28 rodada das Assembléias Regionais e Temáticas. Nesse 

período, o Executivo apresenta as diretrizes e estimativas da receita e despesa municipais para 

o próximo orçamento. A Prefeitura propõe, então, critérios para a distribuição dos 

investimentos. (Ver Anexo 07). Nessa segunda rodada, a comunidade, em cada uma da" 

regiões, entrega ao Gabinete de Planejamento (GAPLAN) suas prioridades temáticas, obras e 

serviços hierarquizados por tema e arrolados em formulários próprios, como segue: 

1 - Um documento indicando as quatro prioridades temáticas mais importantes 

decidida" pela população. Esta" são escolhida" entre os tema,,: saneamento básico, politica 

habitacional, pavimentação, educação, assistência social, saúde, transporte e circulação e 

organização da cidade. 

- Agosto - O Gabinete de Planejamento da Prefeitura reúne as prioridades das regiões, 

da" temática" e da" secretaria" municipais. Elabora a proposta orçamentária. As secretaria" 

também analisam as demandas da comunidade, verificando se não há nenhum impedimento 

técnico ou j UTÍdico para realizá-las. 

- Setembro - O Conselho do Orçamento Participativo analisa e vota a proposta 

orçamentária, verificando o cumprimento dos critérios do Orçamento Participativo. 

- 30 de Setembro - Data limite para o envio da proposta orçamentária à Câmara de 

Vereadores, que tem até 30 de novembro para votá-la. 

- OutubrolDezembro - O Conselho do Orçamento Participativo e o Governo 

elaboram o Plano de Tnve."timentos e Serviços. Cada obra e cada ação deve e."tar indicada 

nesse Plano. 

- Novembro - O Conselho do Orçamento Participativo acomparma a votação do 

Orçamento Mwlicipal pela Câmara de Vereadores. 

-Dezembro e Janeiro - Etapa de revisão do proce."so. As regiõe." e a" temática" 

discutem os critérios gerais e técnicos utilizados durante o ano. Sugerem alterações. O 

Conselho do Orçamento Participativo sistematiza as propostas e vota o Regimento Interno 

para o próximo Orçamento. 

- Fevereiro - O Conselho do Orçamento Participativo entra em rece."so. 

Esse ordenamento das reuniões proporciona aos Conselheiros uma nova visão de 

mundo. A continuidade do processo e seu aperfeiçoamento gradual propõem um novo 
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caminho para os políticos profissionais, a partir do questionamento das verdadeiras 

competências municipais. 

A política mudou após a instauração do Orçamento Participativo. O Legislativo 

continua a cumprir as funções que lhe dizem respeito, como a de fazer emendas à Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e acompanhar, votar e fiscalizar a execução das obras e serviços, 

nada impedindo que os vereadores participem da totalidade do processo, se assim quiserem2
. 

3.2 - A dinâmica da participação 

A dinâmica das reuniões também é organizada no sentido de permitir a participação 

popular. Essas assembléias atualmente têm demonstrado que o grau de entendimento do 

proces"o:;o é metódico e prodigioso. 

Nessas reuniões abertas ao público, que constituem o processo oficial do Orçamento 

Participativo, podemos analisar melhor o processo de formação ali desencadeado. 

As reuniões plenárias (esse exemplo foi retirado de uma plenária de 28 rodada) têm 

início com a exibição de um vídeo de 10 minutos e.o:oclarecendo sobre os orçamentos públicos 

de forma didática ao compará-los com os orçamentos domésticos. O filme destaca a 

importância dos impostos como fonte de recursos para o Município e da participação popular 

na seleção das prioridades orçamentárias. 

A seguir, o coordenador dos trabalhos apre.o:oenta a sistemática do Orçamento 

Participativo em linhas gerais e relata a experiência dos anos anteriores, os progressos obtidos 

através da participação de todos. Conclui informando sobre as regT'dS a serem observadas no 

desenrolar da rewuão. 

O Secretário da Fazenda costuma falar como segundo orador para explicar 

tecnicamente a metodologia geral e as especificidades do orçamento em pauta e sua 

tramitação no Legislativo. O terceiro orador fala em nome da Secretaria do Planejamento, 

esclarecendo os dados técnicos das despesas e os critérios de seleção das prioridades dentro 

do elenco original. 

Até aqui, podemos verificar que o processo de formação se desencadeia a partir do 

fornecimento das informações de interesse das comunidades porto-alegrenses. Em nossa 

2 Considera-se importante abordar que todo o processo refere-se a uma tentativa de restaurar a democracia 
direta. Percebe-se, por vezes, algumas contradições entre a teoria utilizada e a instauração desta proposta 
nova de gestão. 
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experiência pessoal, acompanhamos a manifestação dos presentes, avaliando os aspectos mais 

significativos nessa relação de aprendizado através da observação participante. 

A pauta das Assemhléia~ é rigorosamente padronizada e respeitada. A palavra é 

oferecida aos 10 primeiros inscritos por, no máximo, 3 minutos. Em algumas reuniões, além 

dos inscritos, wn ou dois Conselheiros eleitos também apresentam o testemunho de suas 

experiências. Essas manifestações normalmente cbamam a atenção para a importância das 

ações coletivas no proce.'t~. Podem ser, então, ohservados os primeiros pas..~s dos agente.~ 

rumo à participação garantida por esse processo, o que se traduz nas próprias falas dos 

entrevistados: 

"Sem dúvida, o OP tem sido uma escola permanente, eu sinto uma escola 

permanenTe, eu inclusive cosTumo dizer nas reunilies que quando chega na 

época da discussão do orçamento a comparar na..ç: reuniões com as pessoas 

que não freqüentaram a aula durante o ano todo. É um processo de 

preparação, quem está todos os meses, como é o caso do Partenon, e a 

genTe tem reuniiio mensal do Conselho do Orçamento, quem nlio freqüenta 

e.'l.'UlS reuniões. não domina o proce.'l.w e tem desvantagens quando chega no 

processo final". (E. J. E.,entrevista). 

o capital político assim adquirido e o próprio processo cotidiano de preparação por 

que passam os agentes, permitem compreender sua ativa participação nessa verdadeira 

"escola permanente" que a~ reuniões do Orçamento Participativo podem repre.~ntar. 

O depoimento a seguir demonstra a consciência do agente quanto à quantidade de 

capital que detinha antes de sua participação no Orçamento Participativo: 

"(..J tenho certeza que éformador de cidadãos, eu sou um exemplo disto. 

Era uma pessoa alienada na questlJo política e na questéio também da luta 

comunitária como é que eklse desenvolvia a nível de cidade Eu conhecia a 

organização da onde eu morava, da vila, a Associação dos Moradores que 

eu pertencia, mas também não tinha uma atuação muito significativa 

porque eu nlio linha um acúmulo suficiente para ler um desempenho melhor, 

então, através do OP eu consegui formar opinião. Rste prncesso pra mim é 
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um formador de opinião. As pessoas criticam, questionam, sugerem, 

colocam propostas e encaminhamentos. É um exercício muito democrático 

dos cidadãos. Depois disso, a gente coloca também para o dia-a-dia da 

vida da gente incorpora esta forma diferenciada de cidadania. É um 

exercício muito gostoso quando tu faz a comparação do que tu era antes 

com o que tu é depois e o que tu podes conseguir. Isso auxilia a pessoa na 

própria vida dela, ela se organiza melhor, consegue planejar a sua vida. 

Então, na verdade, alem de lutar pela renda da cidade e tu também poder 

indicar; só o processo de tu sugerir demandas, faz com que aumente a tua 

a uto-estitna, o ego da pessoa, ela gosta de participar e dar a sua opinião. Na 

verdade, as pessoas mudam bastante ". (M. Mo" entr.eviSÚl). 

Ao se inscreverem para falar nas reuniões, as lideranças da região e a população em 

geral expõem suas dificuldades, identificam suas carências e os problemas comuns para os 

.quais reclamam. soluções;. Osmanifes;tantes; não têm~ por vezes, um preparo. formal que . .os 

habilite a analisar suas demandas, eles exibem seus problemas empiricamente, pela 

experiência acumulada no trato das questões comunitárias. O importante é que suas 

insuficiências no discurso não os inibem na hora de expor suas considerações: 

"Eu não participei desses primeiros, porque realmente eu não acreditava. 

89; 90; 91" nlj() acredílClva, mio havia assim um ... interesse. Mas a minha 

mulher era. cheia. de problemas, não tinha. rua. pavimentada, não tinha luz, 

não tinha água, não tinha nada. E a gente pedia nos governos que 

antecederam essa administração aí. E ali começamos a formar a 

consciência de quem participante dél cidélde como contribuinte, IiJva 

excluído porque morava na periferia da cidade. A gente entendeu isso. De 

foto, de fato. A gente entendeu que foi um processo bom, é até hoje, cada vez 

melhora mais, são os próprios Conselheiros que modificam o processo. " (G. 

B., entrevista). 
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o Conselho do Orçamento Participativo, através dos Conselheiros eleitos pelas 

comunidades, acabou por adquirir uma gama de saberes discutidos no decorrer do processo do 

Orçamento Participativo. 

"(. .. ) E eu acho que o processo formou muita gente; formou a 

responsabilidade de muita gente. Eu, por exemplo, que entrei um ano para 

resolver um problema, fiquei quatro resolvendo os dos outros. Por que? 

Porque eu acreditei no processo, eu acho que o processo formou, formou 

consciência, tranqüilamente, sim, sim, porque em outra organização social, 

inclusive dentro do meu partido, (. .. ) eu não consegui nada. A minha rua 

aqui tu não caminhava a pé; a pé tu não caminhava; tinha cada buraco ... 

Que quando entrou esses caras aí, a gente foi meio desconfiado, e coisa e 

tal...né. por exemplo, quer ver porque eu acho que forma, formou a 

minha opinião". (T. F. R., entrevista). 

Nas reuniões, pragmaticamente, a população considerou prioritário discutir as 

carências regionais ao invés de problemas mais amplos. Essa posição, porém, vem evoluindo 

com o tempo. 

O processo do Orçamento Participativo e o montante dos investimentos disponíveis 

constituiu um tema que merece bastante atenção nas intervenções. Ao lado de observações 

críticas quanto aos parcos recursos utilizados na realização das obras programadas, os 

participantes são francamente favoráveis aos critérios estabelecidos. A sistemática do 

processo entusiasma a participação direta. Como nos relata este Conselheiro entrevistado: 

"No primeiro ano que eu participei, eu me lembro que no Gabinete do 

Prefeito o Orçamento tinha uma verba de 3,5% para propaganda. Nós 

conseguimos tirar 0,5%. Transferir ali daquele item, transferir para a 

saúde. Achávamos que a propaganda era em demasia e tiramos aquele 

0,5% e levamos para a rubrica da saúde. Tiramos também, pouca coisa, do 

valor que era distribuído para a Câmara de Vereadores, enxugamos um 

pouco e largamos para a educação. A gente tava engatinhando, pô, porque se 
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já deram aquela oportunidade que é difícil né, um cara que não entende de 

orçamenlo, 114 podes moslrar que ninguém entende. lv/as se te dão a, 

como é que se diz, a Peça Orçamentária, claro, tem um técnico, que é eles 

que têm de fazer mesmo, mas daí tu te apropria daqueles valores, e dão a 

oportunidade de tu transferir. Embora tu tenhas de conhecer para fazer, 

pra fazer uma Peça daquelas, mas para transferir lu rujo precisas conhecer, 

hasta tu ver qual é a necessidade maior em um ou outro. Assim, tu começas a 

tirar daqui, botar para lá. De forma que no primeiro ano que eu participei nós 

conseguimos elevar o percentual de investimento em 13%. 13%1 i-' muita 

coisa; para investimento mas é muita coisa, é muita coisa ". (R. G., 

entrevista). 

Nas assembléias, o tema político-partidário não costuma aparecer. As experientes 

lideranças comunitárias costumam não abordar temas políticos partidários nesses eventos para 

não aguçar a<; rivalidades e trazer prejuízos ao debate, como no depoimento que segue: 

"Eu quero dizer para ti que eu não sou do PT. Meu partido é outro, eu sou 

do PDT. No meu parlido no governo, eu não consegui nada, nada. Ai em 

93 não, 92, 93, nós começamos a nos mobilizar para participar, né. O 

primeiro objetivo era conquistar obras. Era o primeiro objetivo. Porque 

não tinha nada né, não tinha nada, então tinha que conquistar obras. A 

gente lava rnarginalizado denlro de unw Cidade como POA, não se 

juvtificava, né. Aí, nós começamos a participar. romo é que nós 

começamos a participar? Participamos derrotando uma elite que 

representava o Cristal (bairro). Era só um grupo que se reuniam e 

decidiam, sem ouvir ninguém, etc. ai nós entramos, um gmpo de pessoas e 

conseguimos derrubar eles, começamos a participar. Não sei se para sorte 

ou para azar, nós (o entrevistado) fomos eleitos representantes junto com 

mais três. Eu, titular, outro titular e dois suplentes. No primeiro ano, a 

gente CUfítou a entender a propaganda, porque achava que tinha muita 

política, a gente achava, né, a gente estava entrando no processo e eu fiquei 

desconfiado de que havia muita política. Mas aí eu fui aprendendo que os 
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próprios caras que eram do PT, identificados estrela na lapela e coisa e tal 

stio os que mais combatia a Adminislraçtio. Xingavam, brigavam, disculiam, 

perdiam, e aí eu comecei a ver a coisa que não era, que tavam tentando 

impor uma coisa séria, com critérios definidos, né, para conquistar uma 

obra tinha que ter critérios; não era uma coisa assim, de clientelismo. Não 

era. Comecei a gostar porque vi que o negócio ali era a nossa necessidade 

aliada a quatro itens de critérios. Que eles levavam em conta primeiro: a 

população da região, segundo, a carência dos recursos na região. O outro 

critério, não me lembro bem, mas era ... a prioridade que a comunidade dava 

para determinado tipo de obra. E a outra, a outra, a outra ... ntio me lembro. 

Mas eram quatro critérios. Aí nós começamos a entender que o negócio tava 

certo". (s. A., entrevista). 

Esse depoimento demonstra a importância que a Administração Pública tem dado a 

todos os patiicipantes. 

Outro agente importante nessa relação de formação cuja postura deve ser destacada é a 

do prefeito da cidade, o qual, participa, praticamente, de todas as assembléias. O prefeito 

Olívio Dutra, por exemplo, esteve presente durante a 18 gestão da 'Administração Popular' 

(1989 e 1992), bem como o prefeito Tarso Genro na 211 gestão, (1993 a 1996) e o prefeito Raul 

Pont na 38 gestão (1997 a 2000), esteve presente provando a importância do Orçamento 

Participativo, conforme mostra o depoimento a seguir: 

"(. .. ) Vocês estão fazendo uma afirmação da cidadania. Estão mostrando 

como esla cidade deve ser transformada no interesse da maioria. É também 

um exercício de poder na cidade. Vocês estão também governando a cidade; 

com conflitos e interesses antagônicos. Esses interesses contrariados são os 

que mais aparecem na imprensa. A Administração se orgulha de vocês. A 

história do movimento que é o Orçamento Participativo é fruto também da 

história pessoal de cada um. O OP não é uma forma de excluir as pessoas, ele 

é- aóerto à todos. De certo, os mais aquinhoados preforem disputar via 

imprensa. Nossa palavra é de respeito, não de agradecimento. (. .. )" (DUTRA, 

Olívio. Gestão 91/92, Depoimento em 17 dejunho de 1992). 
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Nas poucas vezes em que esteve ausente, o prefeito foi substituído pelo vice, que 

detém, por delegação, capital político capaz de garantir sua credibilidade ao governo 

conforme nos explica Bourdieu: 

"O homem político deve sua autoridade específica no campo político- aquilo 

a que a linguagem nativa chama o seu peso específico- a força de mobilização 

que ele detém quer a t[tulo pessoal, quer por delegaçi'io, como mandatário de 

uma organização, detentora de um capital político(...). .. 3 

Esses agentes (Prefeitos ou vices) costumam reforçar a mobilização gdfantindo a 

transmissão de wna carga de valores normais. 

A última parte da assembléia diz respeito à eleição dos Conselheiros. Trata-se da 

eleição dos representantes da região: dois titulares, dois suplentes, e dois Delegados. 

3.3 - A experiência vivida pelo grupo 

A formação a que nos referimos nesta investigação, é empregada como 

complementação do processo educativo em todas as dimensões a que este se estende. Nesse 

sentido, representa o desenvolvimento das potencialidades do individuo, pois não se trata de 

ensinar conteúdos (conhecimentos e habilidades) como em um treinamento, mas possibilitar a 

assimilação e o entendimento da filosofia que rege o Orçamento Participativo e dos princípios 

que irão reger, posteriormente, sua maneira de pensar sobre o asswlto e de agir e influir sobre 

a aplicação das técnica~ e habilidades4
. 

A experiência do grupo (Conselho do Orçamento Participativo) é identificada com um 

aprendizado social para cada indivíduo, integrando-o em sua sociedade. Esse aprendizado 

social introjeta no indivíduo wna carga de valores, normas e novos comportamentos através 

de sua interação com os outros. Essa~ mudança~ costumam manter-se além de seu contexto 

original. Elas se evidenciam em novas atitudes e traços de personalidade, interesses ou 

habilidades, ocorrendo durante e depois da interação entre os membros do grupo. 

3 BOURDIEU, Pierre. o poder simbólico. p. 190. 
4 VIEIRA, Evaldo. Democracia e política social. p. 73. 
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Esse tipo de socialização, por vezes, toma o aprendizado semelhante às regnls de um 

jogo, aculturando os agentes conforme suas expectatjvas de vjda socjal. Não só os valores, 

crença<; e comportamentos de uma pessoa parecem brotar de sua interação com os outros, 

como também sua auto-imagem e auto-estima se desenvolvem através da associação. 

As entrevistas reforçam esta colocação: 

"(. .. ) aquelas pessoas que participam diretamente como Conselheiros ou como 

delegados e fazem as intervenções em reuniões, são quase que diárias para nós 

Conselheiros. Neste período, eu tenho reuniões quase todas as noites, as 

intermediárias nos bairros e vilas da minha região; são 37 reuniões 

intermediárias que nós temos eu acho que isso qualifica o cidadão, acho que 

dá uma amplitude muito grande e um conhecimento, pois hoje não só eu como 

outras pessoas ficamos conhecidas em toda a cidade. Pelo menos, naquela 

militância que exerce a sua função de Delegado ou Conselheiro do OP. " (S. 

e., entrevista). 

"A formação se dá... Com certeza. Através da mudança de linha de 

pensamefllo das populações, principalmente as mais carentes de POA. Houve 

uma necessidade, através do OP, dessas comunidades seja através de 

associações, seja através de grupo de pessoas, seja através das ruas de Porto 

Alegre. Então, com essa necessidade de organização para conseguir obras, as 

pessoas passaram a ter uma nova visi'io sobre a política, ni'io apenas da cidade, 

como do país, começaram a entender que o único processo de mudança real 

do pais é através da organização. Então o OP foi fundamental nessa mudança 

de comportamento da população e também do Conselho do Orçamento 

Par/icipa/ivo". (C G., entrevista). 

Dessa forma, dentro de grupos constituídos, como o Conselho do Orçamento 

Participativo, as pessoas podem ser deliberadamente ajudadas a produzir uma imagem melhor 

de si mesma<; e a modificar seus comportamentos e estilos de tal maneira que essa<; mudança<; 

passam a ser efetivadas em todas as suas relações sociais e interpessoais. Com o tempo, as 

experiências desses Conselhos tendem a demonstrar que a formação da auto-estima e de um 

novo comportamento social não só derivam das experiências do gmpo, mas abrangem a auto-
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conscientização e a mudança das atitudes emocionais e de comportamento,5 como podemos 

observar na entrevista abaixo: 

"Eu, agora como coordenadora do OP, vi o potencial que este processo tem 

que ele pode jórmar pessoas, lideranças para a lula comunitária. Enli'io essas 

pessoas que perceberam, como eu, essa grande coisa que a gente conquistou 

elas tão desenvolvendo esse processo pela cidade toda. Uma coisa assim que 

ás vezes a gente se sente meio perdido porque não tem setores ainda. Por 

exemplo a UANfPA que é a Unii'io das Associaçlíes de Moradores lem a 

Central de Movimentos Populares que ela poderia estar trabalhando, 

formando pessoas para o OP, mas ainda não aconteceu. Mas eu tenho 

esperança que a gente ainda consiga trabalhar, não na visão partidária, não a 

questi'io do PT, mas a quesli'io prática deste processo que é rico, que forma 

pessoas, que estimula, que faz com que as pessoas se sintam cidadãs, se 

incorporem na política da cidade, tomem iniciativas. Quando eu vejo algumas 

companheiras de luta e como elas cresceram, fico muito feliz, porque as 

pessoas esti'io sendo solidárias, esteio sendo mais humanas. E isto é muito 

importante no processo". (A.C, entrevista). 

Podemos perceber com essa entrevista que a formação é também um fenômeno 

individual, no qual a pessoa passa a ser responsável por seu próprio aprendizado assumindo 

seu conhecimento. Já a socia1ização interfere em sua aquisição de conhecimentos, na 

mudança do «eu", na modificação de seus valores e crenças, e comportamentos, culminando 

num conjunto pedagógico e educativo junto às relações na comunidade, grupos ou 

sociedades. 

As reuniões podem influenciar considerave1mente o funcionamento do grupo (COP) e 

das pessoas que dele participam, provocando efeitos duradouros, pois essas mudanças são 

significativas nas atitudes e comportamento do grupo e adquirem uma importância persistente 

na vida de seus membros. Esse processo também é garantido através de discussões e tomadas 

de deci!'!ão, possibi1itando uma boa interação ao grupo que se reúne regu1armente. 

~ HARTFORD, Margaret. Gntposem~social. p. 214. 
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"(. .. ) a gente vê todos os partidos, todas as faixas, igrejas, clube de futebol, 

umbanda, elc., enfim, lodas as camadas sociais se envolvendo denlro do 

Orçamento, além disto o COP está fazendo uma fusão, uma quehra de status. 

Isto é pluralidade, é a melhor coisa que pode acontecer para a humanidade, é 

justamente isto, então este cruzamento de informações, é .... sabedoria popular. 

Enlão lu é um aprendiz e lu lá ensinando também, é uma troca, não há 

melhores, não há pessoas que tem qualificação para isso, e não mas há 

pessoas que tem que aprender com isso, isso eu acho fantástico . .. (M. M., 

entrevista). 

Em geral, na hora de votação das propostas ou dos ternas, as pessoas se decidem 

segundo a opinião de pequenos grupos de referência. 

A solução dos problema~ dentro do grupo pa~sa a ser um processo das pessoas que 

trabalham juntas e contribuem individual e coletivamente para chegar a um consenso. Isso 

não significa que não haja divergências. Pelo contrário, estas são sempre visíveis e até 

importantes, principalmente quando há uma deliberação na qual são apresentadas várias 

altemativa~, da~ quais somente uma pode ser considerada. 

Quando o grupo é organizado para agir num sistema de metas, como o COP, ele, 

normalmente, não deseja se dissolver se alcançadas aquelas metas. Em geral, ele deseja 

prosseguir em busca de novas metas. Trabalhando jWltos na solução de seus problemas, os 

membros podem formar fortes ligações entre si e com o grupo. 

Referindo-se à sua participação no grupo, as pessoas mostram-se mais seguras e 

ativamente responsáveis pelo tnwalho coletivo. Elas percebem que suas opiniões e apoio são 

necessários e reconhecidos como importantes para a organização. Essa experiência oferece 

aos Conselheiros, em diferentes ambientes, uma sensação de segurança. 

Dentro da teia da comunidade, as associações formam-se, dissolvem-se, combinam-se 

e separam-se conforme padrões complexos e em permanente mutação. A história de muitos 

grupos que cresceram e se consolidaram é similar, pois estes malltêm sua influência na ação 

social para a mudança da comunidade. 

A reprodução dos conhecimentos adquiridos no Conselho, ocorre através dos diálogos 

pessoais, das reuniões, dos debates, do material de divulgdção, dos cursos preparatórios, dos 

seminários e também das ações práticas. Esses saberes são incorporados pelos Conselheiros 

em seu cotidiano no Conselho do Orçamento. Eles, portanto, têm acesso a experiência~ 

hístoricamente acumuladas pelo governo, as quais possibilitam ampliar sua maneira de ver o 
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mundo. O conhecimento remodela o habitus dos Conselheiros, instrumentalizando-os para a 

transnüssão e reprodução das informações. 

Podemos perceber que os entrevistados, ao se referirem àc; reuniões do Orçamento 

Participativo e aos foros de consulta popular, consideram incorporados esses saberes e suas, 

estas formas. Nesse sentido, quanto ao aprendizado do Orçamento Participativo, temos a fala 

do entrevistado: 

"Então não é difícil discutir estas coisas com a comunidade; sempre nas 

reunitíes lem espaço para islo, por exemplo, na Unié'io de Vilas, e depois tem a 

discussão com os delegados que é tirado de cada Associação, que é um fórum 

que se reúne uma vez por mês durante o ano e isto aí, é um aprendizado, é um 

desenvolvimento de um lado da cidadania que antes a gente não praticava e é 

bom". (L P., entrevista). 

Essa nova visão de mundo, através da participação e da aprendizagem, representa uma 

mudança real no próprio habitus dos agentes. O IUlbitus é um: 

"(...) sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a 

funcionarem como estrutura.s estruturantes, isto é, como princípio que gera e 
,. " 6 estrutura as praticas . 

Ao citarmos o Conselho do Orçamento Participativo como uma estrutUrd social, 

ressaltamos sua institucionalização e a possibilidade de, sendo estmturado pela 

'Administração Popular', gerar práticac; estruturantes. O fenômeno da socialização comprova 

a forte influência do grupo sobre o indivíduo na aquisição de habilidades, valores e definição 

de papéis. O destaque à capacidade de participação de cada um nos grupos, demonstrclque os 

agrupamentos habituais giram em tomo de algum interesse especial, que pode ser social, 

religioso, cultural entre outros. 
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Todos os grupos têm metas estabelecidas, que podem ser simples ou compostas e que 

fornecem uma direção para a atividade. No caso do Conselho, suas metas são planejadas 

anua1mente para a aprovação da peça orçamentária. 

"O OP tem formado algumas lideranças que conseguem enxergar qual o 

objetivo do DP que seria o de ter controle dos gastos públicos, e participaçlio 

direta, na escolha das obras, do que é investido". (G. M., entrevista). 

Essas esperanças, expectativas e objetivos de cada membro que compõem o Conselho, 

podem ser evidentes e abertamente expressadas. Tal processo de formação não é neutro: ele se 

constitui enquanto uma ação emancipadora, por isso, é flexive1, participativo e dia1ógico. É 

um processo de transformação do modó de pensar. A medida em que o indívíduo avança na 

construção do conhecimento, suas concepções e sua relação com o mundo se transformam, 

seu desenvolvünento não se limita à quantidade de informações, mas em sua organização e 

sistematização. É na re1ação ativa do ser, ancorado nos principios do p1anejamento 

participativo, que acontece a partilha do poder de decisão e o controle sobre as políticas 

públicas pelos cidadãos. 

Ao demonstrar o início da formação a partir das relações estabelecidas entre os agentes 

do Conse1ho do Orçamento Participativo, percebe-se que este novo capita1 instaura-se no 

decorrer da participação e no desenvolvimento das ações. A sistemática das reuniões 

transforma-se numa escola permanente, onde as discussões se estruturam pelo estado das 

relações de força entre os agentes. 

Considerando a experiência do grupo através da sua socia1ização, esse aprendizado 

social interfere consideravelmente em sua formação, estruturando as condições de instauração 

do habitus político e conseqüente formação para a cidadania. 



Capítulo 4 - PERSPECTIVAS DE UM PROCESSO DE FORMAÇÃO: 

CONTINUIDADE OU RUPTURA 

As perspectivas de continuidade ou ruptura do processo do Orçamento Participativo na 

formação para a cidadania serão expostas a seguir. As referências adotadas demonstram que o 

exercício dessa prática participativa, difundida em Porto Alegre, ensejou a construção de um 

habitus político ao longo do processo. 

Com ele, inaugurou-se uma nova modalidade de governo, onde a participação é a base 

da gestão, rompendo com o modelo tradicional de decisões tomadas por técnicos em 

gabinetes, sem contemplar as necessidades da população ou ainda, por vereadores que 

favoreciam somente os seus redutos eleitorais. A implementação do novo processo de gestão 

e seus posteriores desenvolvimentos levaram à atual divisão geográfica do município em 16 

regiões político-administrativas, conseqüência dos debates entre o Conselho do Orçamento 

Participativo, e os Conselhos Populares, União de Vilas e foros das Entidades de Porto 

Alegre. 

O Orçamento Participativo se constituiu numa instância de reorganização popular. 

Para os participantes, em especial para os Conselheiros, o somatório das informações 

recebidas, das disputas e articulações, resultaram na aquisição de saberes e, 

conseqüentemente, em rupturas que instauraram disposições, isto é, um novo habitus. 

Desde o período das eleições de 1988 até 1999, a principal questão que emerge das 

entrevistas de campo junto aos Conselheiros do Orçamento Participativo são: quais as 

perspectivas do Orçamento Participativo? 

A partir dos questionamentos levantados pelos entrevistados, poderíamos supor duas 

situações simuladas: uma de ruptura e outra de continuidade, que desenvolvem a quarta e 

última hipótese desta investigação ao abordar ambas as alternativas na operacionalização da 

categoria Orçamento Participativo. 
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4.1 - Ruptura 

Na conjuntura pela disputa do poder que pem1eia os campos social, econômico e 

político da cidade de Porto Alegre, temos presentes os diferentes fenômenos que os compõem. 

Para avançarmos nessa questão, vale resgatar as características do campo como sendo: 

"(. .. ) um espaço estruturado de posições ou de postos onde as propriedades 

dependem de sua posiçlio dentro destes espaços, e que podem ser analisados 

independente das características de seus ocupantes". J 

o campo estrutura-se pelo equilíbrio das forças entre os agentes, cumprindo a duas 

exigências: conter os vários interesses irredutíveis do conjunto dos agentes em luta, ou seja, 

interesses que só poderão ser potencialmente satisfeitos no campo e pressupor a disposição de 

cumprir as regras de funcionamento do campo. Pergunta-se por que motivo se luta num 

campo? Pinto nos responde claramente: 

"Luta-se para se impor uma vontade, uma visão de mundo, os interesses de 

uns sobre os oulros. Lula-se enfim para se ler poder denlro do campo. E, por 

paradoxal que possa parecer, só se luta porque já se tem poder. Quem não tem 

nenhum poder, nenhum capital dentro do campo não tem interesses 

irredutíveis e, portanto, não tem nem razão, nem cacife para pertencer a um 

campo. Por mais destiluido de poder que possa parecer um agente no interior 

do campo, ainda assim o analista deve se perguntar por que ele é admitido no 

campo, por que ele ali permanece. Poder-se-ia dizer que permanece porque 

não tem poder para sair. Isto pode até ser verdade, quando se trata de pensar 

um individuo em particular e suas razões pessoais, mas quando se pensa na 

sua posição relacional no campo (...) sua permanência se dá pelo capital que 

acumula, mesmo que seja independente de sua vontade". 2 

1 PINTO, Célia Regina Jardim. O poder e o po/itico na teoria dos campos. RCl-';sta Ventas. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 1996. p. 222. 

2 Ibidem, p 223_ 
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Quando se fala de política e do campo político, fala-se de um campo do poder por 

excelência. Esse campo se distingue dos demais por ser um espaço de luta pelo poder em si e 

entre os detentores de poderes diferentes, sendo também um espaço de jogo. 

Sobre esse aspecto peculiar do campo do poder político, a primeira suposição apontada 

representa a ruptura, ou seja, a existência de condições propícias para o fim do Orçamento 

Participativo em decorrência da instalação de wna proposta política de administração, 

ideologicamente oposta a da "Frente Popular". Essa possibilidade de ruptura revela as 

questões assinaladas dentro do campo, isto é, da luta acirrada pelo poder com outros partidos 

políticos em várias situações do cotidiano. 

Poderíamos dizer que a política nacional antifederativa, desde 1930 e acentuada a 

partir de 1964, reduziu o espaço de manobra e independência dos poderes estaduais e 

municipais. A própria penúria dos municípios, provocada pela redução do Fundo de 

Participação dos mesmos, combinada com seus novos encargos sociais sem receita 

correspondente somadas à "Lei Kandir" que diminuiu a base de arrecadação dás estados e 

municipios3 configuram a fragilidade econômica, política e financeira dessa~ unidades 

administrativas. Sem mencionar ainda a pressão política dos setores economicamente 

hegemônicos, refratários às propostas populares. Ao assistirmos ao acelerado desequilíbrio 

das contas externas, à corrosão das finanças públicas, ao sucateamento dos mercados internos 

e ao desemprego crescente, percebemos a necessidade de inverter essa conjuntura 

implantando novos métodos de decisão política. 

Nesse sentido, as perspectivas de transformação do Orçamento Participativo são 

significativas e podem ensejar duas revoluções: 

- Primeira, a possibilidade da burocratização do Orçamento Participativo, como mais um 

elemento tradicional da administração, caindo no descrédito popular. 

- Segunda, o excesso de regulamentação e o engessamento do Orçamento Público pode inibir 

sua dinâmica criativa e levar à acomodação da população. 

O Orçamento Participativo, discutido com mais de 35 mil pessoa~ nas 16 regiões da 

cidade e nos cinco grupos temáticos, atualmente apresenta os seguintes dados: 

Se reunirmos, além das receitas próprias, os capitais que representam empréstimos 

previstos da administração direta e indireta (DMLU, DEMHAB, PESe, DMAE), o total de 

investimentos para obra~, equipamentos e inversões financeira~ representa 21,05% do total da 

despesa que é de R$ 829.063.062,00. Portanto, os investimentos previstos para o Orçamento 

3 PORTO ALEGRE. Re/atáriode Indicadores. Porto Alegre: junho de 1998. 
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Participativo representam 21,05% do total da receita de toda a Prefeiturd de Porto Alegre no 

ano de 19994
. 

Entretanto, a burocracia e o excesso de regulamentações oca~ionam emperramentos na 

realização das obras. Quanto à burocracia, o Coordenador Geral do Gabinete de Planejamento 

(GAPLAN), Ubiratan de Souza, em entrevista afirma que: 

"Dez anos depois de adotado e ainda muito festejado pela Administração 

popular de Porto Alegre, o Orçamento Participativo mostra sinais de fadiga. 

Sua burocratização excessiva e a verba curta, entre /0% e /2% do orçamento 

da administração direta global têm comprometido os resultados. No ano 

passado, por exemplo, 48% das 410 obras indicadas pela comunidade no 

inicio de 1996 e com e..xecuçiio prevista para 1997 nlio fi)ram sequer 

começadas. Parte dos 52% restantes ainda está em andamento, informou o 

coordenador do Gabinete de planejamento Ubiratan de Souza. Os atrasos 

maiores registram-se na área da pavimentação comunitária, 98% das obras 

niio fim-;lfn concluida.s (. .. ) " . .ti (grifos meus). 

Segue-se uma série de entrevistas, ratificando o afirmado acima: 

"O que é questionável, no OP, é o modo como se dá o processo de escolha das 

demandas. E o pior, é que nem todas as prioridades que seio apontadas pela 

comunidade acabam realizadas no tempo previsto. Isso quando elas nem saem 

do papel. É o caso da instalação da rede de água na Ilha dos Marinheiros, 

orçado em 1993, e que até agora não houve solução. A águafoi até a ilha, 

mas filio chega nas residências. Às vezes, tenho a impressclo de que o OP é um 

jogo de cartas marcadas; ou seja, quem tem o maior número de delegados 

pode mais, e a equipe da prefeitura justifica todos os atrasos e obras não 

realizadas dizendo que as outras regiões levaram mais gente, com isso 

garantindo suas prioridades em detrimento de outras comunidades". (S.B.~L, 

entrevista). 

4 Plano de Investimentos de 1999. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. p. 11. 
5 Jornal Gazeta Mercantil. 21/04/98. Mário de Sand. 
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"Para mim, o OP é uma coisa que nunca ficou bem dara. Porque de repente 

lU vai numa reunitio do OP, discute as luas idéias de reivindicaçtio. Tu luta 

junto com os companheiros reivindicando as prioridades e elas não saem. 

Então vêm os técnicos e dizem: não fizemos a obra porque era área de risco, 

ou não tinha as condições necessárias. Eu acho que, a partir do momento em 

que a gente entra dentro de um instnlmento como esse, discutindo, brigando e 

vencendo demandas, a gente deveria pelo menos saber antes, de antecipação, 

que essa ou aquela área teria condições de ser atendida, e não apenas depois 

de a gente ter se mobilizado e feito aprovar a prioridade ... tem muita gente 

que ainda ntio conseguiu entender o OP, e tem muita gente enganada com o 

OP". (E.CS., entrevista). 

"O que eu tenho a dizer é o seguinte: muitas das demandas encaminhadas, em 

fimçtio de o presidente da entidade ou associaçtio representativa ntio ser 

alinhado' com o PT, a solicitação acaba esbarrando em questões técnicas 

apontadas pela prefeitura. Na região Sul, há o caso das comunidades Vila 

Pellim e Santa Bárbara, que tiveram aprovadas instalação de rede de água em 

1992 (à época orçada em 10 mil reais) e até agora nada foi feito. Sendo que, 

em 1995, a mesma demanda foi novamente aprovada. R hoje, passados mais 

de cinco anos, aquelas comunidades continuam sem água".(CE.LP., 

entrevista). 

"Fui conselheiro da Eixo Baltazar. Há anos a gente reivindica uma passarela. 

Eles deram a desculpa de que iam alargar a Baltazar de Oliveira Garcia, por 

isso não poderiam fazer a obra. Mas, até hoje não saiu passarela nem 

alargamento. Já aprovamos várias demandas que foram tiradas do caderno do 

OP. Noventa por cento dos que participam como delegados e conselheiros são 

ligados ao partido. Eu sempre bati de frente com eles, e sempre mandei que 

eles me desmentissem. Rles usam dois ou três orçamentos para uma obra. Isso 

é um absurdo". (E.R.D., entrevista). 

"O que eu tenho visto sobre as obras da Quinta Unidade é que, até agora, 

nem tudo o que foi prometido eles cwnpriram. Ta tudo muito enrolado. O que 
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foi entregue até agora o pessoal ta reclamando; muitos lugares sem água nem 

luz ".(CR.G.N., entrevista). 

"Questiono algumas coisas que vejo acontecendo no DP. Eles nos dizem que 

esse negócio é perfeito; mas para nós, que somos humildes e nlio temos 

política na cabeça fica dificil entender porque tanta reunião. Se no final das 

contas as obras acabam não saindo ".(J.LP.P., entrevista). 

"Sou líder comunitária da Vila Copacabana. A gente veio aqui para o 

Condominio Chapéu do Sol, porque eles disseram que tudo ia melhorar. Teria 

casa com infra-estrutura e tudo aquilo que a gente estava precisando. Na 

verdade, não foi bem assim. E também nào é o que aparece nas propagandas 

do Cidade Viva (programa diário de rádio da Administração de Porto 

Alegre). Temos problemas com esgoto, quando chove alaga o pátio de 

algumas casas e as fezes voltam pra cima. Também reclamei do Posto de 

Saúde, que não tinha condições. Mas o Prefeito disse que não, que foncionava 

muito bem. Deve ser porque ele não precisa acordar de madrugada pra entrar 

na fila e conseguir pegar uma ficha. Que maravilha é essa que a gente precisa 

pousar na fila pra conseguir um médico? O pessoal do Cidade Viva veio aqui 

me pedir pra dar um depoimento. Mas que depoimento eu ia dar? Peguei a 

mulher do Cidade Viva pelo braço e mostrei a m.. saindo para fora do valão". 

(D.B.S.R., entrevista). 

"1Jeixei de participar das reuniões do OP. Á' uma fàlsidade tão grande que 

muitas prioridades escolhidas pela comunidade acabam não saindo. Tem 

muita carta marcada nesse processo. D pessoal que exerce cargo em comissão 

pela prefeitura é orientado a convencer as pessoas, pressionando para que 

elas votem nas prioridades que foram apontadas. Também seria interessante 

que as demandas sofressem avaliação técnica antes de entrarem 

definitivamente no Plano de Investimentos, evitando que a comunidade vote 

nas obras que depois serão apontadas como inviáveis".(E.D.B.B., entrevista). 

"Fui delegado do DP aqui no Eixo da Baltazar, defendendo o interesse de 

mais de mil famílias. Aprovamos 1.m/.ll passarela, mas até agora nada. No livro 
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das obras eles tiveram coragem de colocar até o valor da construção. Depois 

vieram dizer que não linha condições, mas deixaram a comunidade votar a 

demanda e acreditar que a ohra seria feita. Deveria era mudar o Regimento 

Interno do OP, que deixa o Prefeito vetar as demandas aprovadas pela 

comunidade". (J.LLB., entrevil·ta). 

"Quando a gente entra no processo do OP, vai acreditando que tem condições 

de aprovar as demandas. lvlobiliza a comunidade, elege os delegados e 

participa de todas aquelas reuniões. No ano seguinte, quando vem a Prestação 

de Contas e a gente percebe que aquelas obras ainda nãoforamfeitas, é difícil 

explicar isso para as pessoas. E o pior é quando a comunidade precisa votar 

naquela obra que já linha sido escolhida mas a Prefeitura niio fez". (CA.A., 

entrevista). 

"Sou vice-diretora de uma creche. Nosso convênio está trancado porque eles 

dizem que nós precisamos pagar a divida da administraçiio anterior, que 

emitiu cheques sem fimdo e acahou emperrando a renovação do convênio. 

Não temos como pagar. F amos no Orçamento Participativo e conseguimos 

aprovar os recursos, mas a burocracia está nos punindo pelo erro dos outros. 

Temos a receber um percentual maior que o nosso débito. Se eles quisessem, 

poderiam até nos descontar. Por causa dessa má vontade política está 

faltando material e até mesmo comida. Temos quarenta e cinco crianças, 

oriundas de famílias carentes, dependendo desses recursos. Se a situação não 

se resolver vamos fechar as portas". (K.R.S.S., entrevista). 

"Na área habitacional, 90% dos recursos do OP vêm através da Caixa 

Econômica Federal, nu.m,a negociaçlio feita entre governos Estadu.al e 

Federal. Por exemplo: no dia 19 de junho de 1998, no Palácio Piratini, o 

Governo do Estado assinou convênio no valor de R$ 65 milhões para 

Habitação, através dos programas Pró-Moradia e Prócred-Associativo, e 

parte desse recurso estava destiruldo à capital. A politica habitacional de 

Porto Alegre, festejada pela Administração Popular, teve aporte de recursos 

através do FGTS; ou seja, não é do orçamento da prefeitura, eles apenas 

administram o dinheiro dos outros". (Ls., entrevista). 
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Nesse sentido. Bittar6 considera que a • Administração Popular' e o Orçamento 

Participativo podem tomar-se um método populista. totalitário e burocrático. Isso só pode ser 

evitado com o desenvolvimento de uma cultura democrática contra os privilégios do poder7
• É 

o que nos declara o entrevistado abaixo: 

"Assegurar que o OP terá continuidade é uma dificuldade. Acho que não dá 

para Jázer esta afirmação. Mas o Movimento Popular organizado vai 

continuar, existe algumas coisas que são conquistas da comunidade e existe 

agora coisas que governo algum vai conseguir tirar. Nós já avaliamos a 

possibilidade de um dia acabar o OP, a nossa capacidade de continuar a luta 

ou fll10 e concluímos que precisamos aumentaI' mais e mais a consciência 

popular, de fazer com que esse trabalho de divisão da renda e divisão das 

obras e conquistas que a comunidade tenha consciência de que ela tem o 

direito de calçar o pé e cobrar isso ".(E. C, entrevista). 

Segundo Bittar, foi a burocracia que dividiu a cidade em 16 áreas, onde os cidadãos 

apresentam suas reivindicações e elegem seus representantes. Porém, o processo de 

construção de uma nova política direciona uma proposta administrativa, pois reorganiza sua 

estrutura. Logo, a burocratização é quase inevitável, mas não chega a comprometer esse estilo 

de administração pública. Segundo Ubiratan "os atrasos não comprometem a credibilidade 

do Orçamento Participativo, pois já houve demoras em anos anteriores ", 8 

Os entrevistados também apresentam que esse processo não iria se extinguir, por 

pressão da comunidade. 

"Agora, se isso vira lei, tem todo o questionamento, a questão jurídica, já 

entra a questão que deixa a pessoa constrangida porque a pessoa lendo uma 

6 BITT AR, Jorge. O modo petista de gm'CT71ar. p. 175. 
7 Ibidem, p. 222. 
8 Jornal Gazeta Mercantil 27/04198. Mário de Sand entrevima com Ubiratan de Souza. 
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responsabilidade legal, ela não se sente à vontade. Não seria da mesma 

maneira. Com certeza a gente iria perder bastante, ia ter um retrocesso. fria 

ter uma pressão da comunidade. F:u tenho certeza, que da forma que a gente 

conseguiu conquistar, isso a gente nào iria querer perder nunca. A gente iria à 

luta e recuperaria este espaço. Mesmo que não fosse com o mesmo partido 

mas a gente ia lUlar para continuar neste espaço conquistado. Que espaço é 

poder, a gente sahe fazer isso, a gente aprendeu. Nós Íamos pra r IA MP A 

fortalecer o Movimento, as Associações de Moradores e ia começar a abrir 

brechas para entrar de novo. Eu seria uma que ia fuzer movimento dia e noite. 

Ntio vamos perder isto nunca mais ". (A. C, entrevista). 

E ~m outras ~ntr~vistas, contrárias a prim~ira: 

"Sou mórador do Bairro Santana. O que eu questiono, no OP, é que algumas 

demandas ruio stio atendidas e acabam retornando no ano seguinte, mesmo 

tendo sido aprovadas pela comunidade. F: isso faz com que as pessoav acabem 

perdendo o interesse pelo processo. Quem ta de fora, e assiste o Cidade Viva 

(programa diário de rádio da Administração de Porto Alegre) pensa que é 

uma forrna de cidadania correta e exemplar, mtlS ntio vê a rnaneira como as 

coisas são conduzidas para fim partidário. F:u defendo a participação popular, 

mas acho que o OP tem que ser institucionalizado, para que as comunidades 

possam ter amparo legal na hora de cobrar as obras ". (CR.s.s., entrevista). 

"Em Polftica Habitacional, seria bom se os veículos de comunicação 

divulgassem mais o pouco que eles temfoilo. A participaçtio existe, é boa, mas 

tem que estar na l,ei. Sou afavor da institucionalização do OP. Tem obras que 

estão prometidas há quase dez anos e até agora nada. De regularização 

fundiária, boa parte das verbas são do Governo Federal. No Morro da Tuca e 

no Chapéu. do Sol, por exemplo, eles anu.nciaram as obras no Cidade Viva 

(programa diário de rádio da Administração de Porto Alegre), sem falar de 

onde veio o dinheiro". (A.A. M. P., entrevista). 
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"Como eu disse, (. .. ) a maioria, não teria força o suficiente ainda para resistir 

a um outro partido. Por uma razão muito simples: as pessoas não perderam 

ainda o cordão umbilical, não tem, ainda, como se organizar sozinhas. A 

forma do OP de hoje, deixa a organização muito atrelada à administração e 

isto tem que ser rompido, pois se hoje, o PT perder as eleições em POA, com 

certeza, em um ou dois meses, o Orçamento Parlicipativo deixa de ex isl ir. As 

pessoas não estão organizadas para essa organização ", (G. M., entrevista). 

Ao intervir na elaboração do Orçamento Participativo, a população tem a oportunidade 

de superar uma visão corporativa e particularista do entendimento de suas demandas e, 

principalmente, de analisar a totalidade de seus problemall e necessidades. 

Nesse sentido, os entrevistados dizem: 

"Então eu acho que qualquer outro partido que vier um dia a administrar 

POA, ele teria mio só a obrigação de continuar o OP como de cada vez mais 

aperfeiçoá-lo, Pois como é dito por membros da Administração, é um processo 

em evolução. Eu acho que é um processo em evolução e está aí. É a conquista 

que nós temos cada vez mais se preocupar com este espaço, conquistar ele e 

/entar junto ao par/ido que um dia vier a ganhar a Prefeitura, que este espaço 

por nós já seja concretizado, efetivado eu acho que ele não tem como deixar 

este espaço para os Vereadores ou pessoas veiculadas às Secretarias 

determinarem as obras que a comunidade decidiu". (s. C, entrevista). 

"Acho que a participação da comunidade na decisão do Orçamento é uma 

coisa boa. Não acho cer/o voltar a/râs nessa conquista, mas concordo quando 

dizem que o OP foi contaminado pelo PT. Ru moro num bairro pobre, mas não 

vejo perto da minha casa todas aquelas obras que eles mostram na tevê. Já fui 

nas reuniões do OP, e vi que uma comunidade mais mobilizada ou em maior 

número pode vencer UfrUl demanda menos importante, levando o dinheiro que 

poderia estar fazendo mais por outras pessoas, F; como se uma comunidade 

tivesse contra a outra, quando na realidade as duas precisam e querem trazer 

algum tipo de obra para o bairro". (P.R.C, entrevista). 
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"N/oro no Cristal. Fizeram a canalização de um arroio perto do antigo Posto 

Falctio, mas ntio houve um trabalho de conscientizaçtio na comunidade. Eles 

continuam jogando lixo e entulho pra dentro do arroio, que agora foi 

cimentado. Também deveriam melhorar as paradas de ônibus, que só têm 

cobertura aquelas que ficam nas avenidas principais ". (eL, entrevista). 

A questão não é tão simples e não se esgota nos exemplos acima. Não se trata aqui de 

levantar um novo tipo de detenninismo baseado nos problemas que os municípios estão 

enfrentando e nas tendência" à burocratização comuns no campo poHtico administrativo. 

"Destacamos que a superação da racionalidade burocrática e verticalizada da 

Adminislraçi'ío e da vistio segmentada dü populaçi'io supt'ie, também um 

aprofimdamento das ações matriciais ou integradas, entre os diversos órgãos 

da Prefeitura, de um modo articulado com as iniciativas populares que, além 

do mais, fimciona como um meio de otimizar recursos e esforços. O tecido que 

compt'ie a administraçi'io pública ni'io pode ser uma carapaça dura, 

impermeável ao conjunto da sociedade ".9 

Em relação à segunda possibilidade de ruptura do Orçamento Participativo, esta seria 

fruto do excesso de regulamentação e do engessamento de parte do orçamento público 

forçando a desmobilização e acomodação da população. 

Nesse rumo, foi apresentado, em abril de 1999, na Câmara Municipal de Porto Alegre, 

por um vereador, líder do PT o projeto que instituiu a participação da comunidade na 

definição dos investimentos em obras e serviços para o Plano Plurianual, Diretrizes 

Orçamentária" e Orçamento Anual no Municipio de Porto Alegre vinculando-os diretamente 

ao Legislativo. 

E~1e projeto pretende de forma legcll de implementação e organização desse 

instrumento através da Câmara Municipal. Ou seja, a Câmara deseja o retorno dos métodos 

9 BITT AR, Jorge. O modo petista de governar. p. 220. 
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clientelistas e anti democráticos anteriores, vinculando a execução das obras escolhidas pela 

comunidade a Projetos de Lei do Legislativo. 

A pergunta que se impõe é: o que diferencia o Orçamento Participativo na cidade de 

Porto Alegre das demais? Essa cidade tem se destacando internacionalmente em função desta 

prática e dirigentes de vários países já procuraram os Conselheiros e autoridades municipais 

para fazer comparações e descobrir as causas de seus bons resultados. Nessas pesquisas, a 

autonomia do Orçamento Participativo como lei oficial que cria suas próprias regrac; de 

funcionamento sem a tutela do aparelho do Estado, é o fator que se destaca. "Uma instituição 

não precisa de lei para existir, pois é algo que nasce das necessidades sociais e é 

reconhecida publicamente ".10 Nesse sentido, o Orçamento Participativo já é wna instituição 

e tem seus regulamentos aprovados por seus integrantes. 

"Essas regras não desrespeitam ninguém e não precisam ser oficializadas para 

existir". 11 É o que nos expõem os vereadores do Partido dos Trabalhadores que já se 

manifestaram contra a institucionalização do processo do Orçamento Participativo. 

"A intenção do autor desse projeto é acabar com essa participação, passando

a para os doutores da cidade. Porém, lodo o poder emana do povo porto

alegrense".12 

Nessas conjunturas de ruptura a partir da burocrcltização ou do engessamento do 

processo, percebe-se o estreito vínculo que une a população e a Administração Popular e os 

avanços que nossa cidadania conquistou. 

Em razão das várias dificuldades e desafios, é fundamental estar-se atento aos riscos 

reais, que só podem ser vencidos por uma nova cultura política, democrática e ética con1rcl os 

privilégios do poder. 

lO Discurso do Vereador José Waldir (PT) no Plenário Municipal no dia 28/(}4199. 
Ii Discurso do Vereador Antonio Losada (PT) no Plenário da Câmara Municipal no dia 28/04/99. 
12 BANDEIRA, Hélio. Entrevista efetuada com Maristela Mafei pela As..'le.',,!!oria de Comunicação Social na 

Câmara Municipal em 28/04/99. 
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4.2 - Continuidade 

A st:gunda suposição t:m t:xamt: st:na a do avanço, continuidadt:, const:rvação t: 

ampliação da dinâmica do Orçamento Participativo a outras áreas e planos da administração, 

rumo à auto gestão e autonomia das comunidades através da democracia direta plena. 

A partir do HABITAT 2 - Congresso das Nações Unidas sobre cidades, realizado em 

Istambul t:m junho dt: 1996, Porto Alt:grt: passou a st:r rt:comt:ndada pdo Banco Mundial à 

comwlidade internacional como um exemplo bem sucedido de uma prática administrativa que 

engloha o governo e a sociedade civil, para racionalizar os recursos púhlicos13
. Ao escolherem 

o Orçamento Participativo de Porto Alegre, as Nações Unidas basearam-se na experiência de 

oito anos qut: o projt:to possuía na época; considt:rando a mobilização, os critérios t: o rt:spt:ito 

à vontade popular. A quantificação financeira do Orçamento Participativo é expressiva, pois, 

nesses dez anos, a população definiu o rumo de 700 milhões de dólares em milhares de ohras 

selecionadas pelo processo distribuídas pela cidade. 

O grandt: dift:rt:ncial dt:ssa t:xpt:riência no campo tributário é o fato dt: qut: todos os 

avanços são realizados com a aprovação da população, tornada a base social imprescindível 

para enfrentar os interesses econômicos contrários. O próprio pagamento dos trihutos 

municipais passou a ter um componente de afirmação da cidadania. 

"(. .. ) eu tenho uma convicção de que Porto Alegre nunca mais vai ser a mesma 

depois do OP. Acho que ela teve um grande ganho com isto e as nossas 

utopias, apesar de todos os problemas que existem no nosso país, hoje a gente 

vê as pessoas dizendo assim, tem, problemas, tem mas, nós temos sonhos e nós 

temos sonhos que nós estamos realizando. Então, o futuro é hoje, e se tu tem o 

hoje, tu tem o futuro m.aravilhoso, n/lo tem problelJ'ul nenhum., Eu acho que 

deixar este testemunho, né, de um trabalho muito sério e que é muito 

importante deixar registrado a grande participação », (A. R., entrevista). 

Avaliando pt:lo aspt:Cto da formação para a cidadania facultada pt:lo Orçamt:nto 

Participativo, outro entrevistado refere: 

13 Revista Porto Alegre -Ürpitat da Democracia. 1998. p. 05. 
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"(...) Este processo era incijJiente no primeiro ano da Administração e se 

começou a IrabaIJu.-,1r uma visiio de se fazer um movimento que era um 

movimento contra a carestia, o desemprego, no primeiro ano de governo 

Conor. E isto foi todo o movimento a nível sindical que tinha com esta 

perspectiva. Daí se chamou o Movimento Comunitário para particijJar destas 

discussties e destes encaminhamentos. E uma coisa que eu sempre digo, é que 

este movimento comunitário, as donas-de-casa que começaram a participar 

das primeiras reuniões, foi quem deu a luz ao orçamento. Na perspectiva de 

tapar as suas valetas, de calçar as suas ruas, essas pessoas começaram a 

descobrir o poder que tinham de participaçi'io e, a partir dai, é que vi'io ser a 

grande base do OP. Rias têm esse /mow-how na periferia, em cima da questão 

dos critérios e da inversão das prioridades e isto tem crescido a cada ano a 

participação, a qualificação neste processo. E sem dúvida, não é a toa que 

POA chegou neste estágio, a nível de reconhecimento inlernach~nal, nestes 

quase dei anos que completamos no processo do OP. O interessante é que a 

gente tem frito comparativo com outras cidades que tem esta participação, 

mas nunca foi tão aberto como aqui. Porque aqui as pessoas definem o 

investimento, participam e defendem e as pessoas lem lido o compromisso de 

ficar atenta e executar aquilo que as pessoas definem". (T. R., entrevista). 

Outra entrevista também confirma o processo do Orçamento Participativo: 

"Eu tenho a maior tranqüilidade no Orçamento Participativo, porque acho 

que mesmo os outros partidos eles concordam com o OP, mesmo estando 

assustados, porque eles têm uma prática diferenciada, né, (...)". (M. M., 

entrevista). 

Esse testemunho ampara a afirmação de que o processo do Orçamento Participativo 

garante à população um contingente maior de pessoas fonnadas para a cidadania e, 

principalmente, uma mudança em seu habitus. 

Portanto, frente a um possível avanço do Orçamento Partícípatívo e do acírramento 

entre os campos econômico e o social, com uma multiplicação do número de participantes dos 

movimentos populares no processo, awnentam as possibilidades de seu amadurecimento e 
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cons~qü~nt~ fonnação para a cidadania. Essa ampliação dos sab~r~s sócio-político

econômicos dos participantes garantiria o alcance reformador de sua prática politica. 

Dentro de nossa<; suposições, resta discutir as características do campo do poder. Este 

se distingue por ser um espaço de luta onde os agentes e as instituições têm em comum, o fato 

d~ possuír~m uma quantidad~ d~ capital ~s~cífico sufici~nt~ para ocupar as posiçõ~s 

dominantes em seus respectivos campos de luta, a partir dos quais enfrentam-se em 

estratégia<; destinada<; a conservar ou transformar suas relações de força. 14. 

Nos pronunciamentos do Governador Olívio Dutra (PT), eleito em 1998 para a chefia 

do Estado do Rio Grand~ do Sul, obs~rvamos qu~ é proposta d~ s~u gov~rno ~st~nd~r o 

Orçamento Participativo a todas as regiões gaúchas, aprofundando seu caráter democrático e 

auto gestionário. Em nivel de estado, o Orçamento Participativo realizará assembléia<; em 467 

municípios gaúchos. Nessas assembléias, serão eleitos delegados para os Encontros Regionais 

(22 ao todo), qu~, por sua v~z, el~g~rão um Conselho Estadual. Os fóruns do Orçam~nto 

Participativo também servirão para discutir os temas mais amplos e hierarquizar as 

prioridades. 

O Rio Grande do Sul, pela primeira vez em sua história, implantará o modo de 

gov~rnar aplicado há d~z anos ~m Porto Al~gr~. O Orçam~nto Participativo-RS t~rá por base 

as 22 regiões de abrangência dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDES) e 

uma base temática de desenvolvimento do Rio Grande do SuL Durante o ano em curso, a 

comunidade discutirá o orçamento do governo para o ano seguinte, estabelecendo os serviços, 

obras ~ programas priorizados confonn~ a m~todologia já ~xposta n~st~ trabalho ~ adaptada 

ao estado. 

Entretanto, um professor de Ciência<; Politica<; da lWRGS, José Giustt Tavares durante 

palestra realizada sobre o "Estado democrático e o desenvolvimento" classifica o Orçamento 

Participativo como um instrum~nto d~ atuação compulsiva d~ fonna ~xtraconstitucional: 

"O Partido dos Trabalhadores não nqeita os COREDES, mas prefere o 

mecanismo adotado em Porto Alegre, porque envolve o ativismo partidário. 

Moderadamente, a democracia é representativa ou não é democracia". 15 

14 PINTO, Célia- Regina Jardim. O puder e o político na teoria dos campos. Revista Verilas. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 1996. 

IS JomalCrnT-eiodo -Povo. 16labr1l999. p. 04. 
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Destaca-se aí uma visão contrária ao processo proposto pelo Governo do Estado e 

implantado na cidade de Porto Alegre há wna década. Já a Coordenadora Estadual do 

Gabinete de Relações com a Comunidade, Tria Charão nos declara que: 

"A maioria da população decidiu por alterar a forma de gestão do nosso 

Estado, que até enti'io vinha sendo governado por um conjunto de idéias (...) 

que heneficiava os grandes grupos empresariais, com polpudas transferências 

de recursos, às custas da aniquilação do patrimônio público. (. .. ) a 

comunidade gaúcha optou por uma nova forma de gerir o Estado. Elegeu o 

governo Democrático Popular, que (. .. ) estabelecerá uma efetiva 

democratização da administração púhlica". 16 

Com tantas opiniões divergentes sobre o mesmo tema, resta perguntar como o cidadão 

poderá exercer com plenitude sua cidadania? Será pela fiscalização pennanente das ações do 

governo que elegeu durante todo o seu mandato? Ou se limitará a usar o seu direito somente a 

cada quatro anos, ao eleger um novo mandatário? 

O forte crescimento da participação popular tem um componente político vigoroso que 

está na base do avanço de sua cidadania. 

16 cHARÃo,hia.DerrroCl atizallCh:ra gestih:rpúbtica.lrr Boll:tim daArttculut.-'ào ckEsqul:rda - T-erroência 
interna do Partido dos Trabalhadores. nO 1 maio de 1999. 



CONSIDERAÇÓES FINAIS 

Ao reconstituir historicamente a trajetória do Orçamento Participativo de Porto Alegre 

e o processo de formação para a cidadania através dele instaurado, confirmam-se as hipóteses 

centrais da presente investigação. 

O pressuposto inicial apresenta que, na instauração do processo do Orçamento 

Participativo, a formação para a cidadania está diretamente associada à dinâmica estrutural do 

campo do poder político, articulada, ao mesmo tempo, de forma interativa e/ou conflitiva, 

com a dinâmica estrutural do campo social. 

A implantação do Orçamento Participativo, a partir de 1989, foi conseqüência de 

vários fatores políticos, econômicos e sociais anteriores. 

No Brasil da época, a crise econômica, os movimentos sociais de resistência e a 

política repressiva implantada pelo governo federal, aproximam a população das propostas de 

esquerda nos centros mais politizados. O campo do poder demonstrou uma abertura com a 

promulgação da 'Constituição Cidadã', mas no campo social, as disputas demonstravam o 

descontentamento da sociedade civil, especialmente dos trabalhadores que se viram impelidos 

a desencadear numerosas greves. 

No Rio Grande do Sul, a articulação do campo social e do campo político, garantiu 

uma nova fase. O acúmulo de forças da sociedade civil, desde o final dos "anos 80" 

(movimentos sindicais, comunitários e eclesiais), encontrou a oportunidade de se afirmar a 

partir das eleições de 1988, impulsionado pela conjuntura nacional. A ruptura instaurada em 

um primeiro momento pelas eleições, reforçou o entusiasmo da população frente ao novo 

governo de Porto Alegre. Essa fase inicia-se baseada na descentralização do poder, 

propiciando práticas coletivas com vistas à democratização das relações no campo político e 
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no campo social, onde a participação e a cidadania se constituem em palavras-chave do 

processo. 

As condições então estabelecidas assentam-se ongmariamente nas diretrizes 

partidárias da "Frente Popular" cujas estratégias de mobilização, oriundas do socialismo, 

passaram a ser implementadas através da democracia participativa. Em continuidade, a ação 

coordenada da Administração Popular da época lançou um plano de governo gradativamente 

aprimorado, privilegiando a organização da comunidade e o desenvolvimento de uma prática 

não assistencialista e anti-clientelista. 

Por outro lado, no campo social, os embriões dos Conselhos Populares tomaram-se 

parte integrante das articulações. Com uma participação massiva e destacada do movimento 

popular nos debates, esses embriões colaboraram na definição das ações prioritárias. 

As dificuldades iniciais foram superadas pela organização de um foro de consultas, 

instalado como uma "tábua de salvação" para unificar as propostas da população. Estas foram 

discutidas e elaboradas em conjunto, dando origem ao Orçamento Participativo. 

Foram estabelecidas diversas bases geográficas e administrativas para identificar e 

zonear a cidade com vistas à distribuição espacial e à garantia do espaço de luta das 

organizações populares. A cidade foi dividida em 16 Regiões, cada uma com seu Conselho 

Popular. Quatro anos mais tarde, o governo municipal implantou cinco Conselhos Temáticos. 

Os dois tipos de Conselhos integraram os foros de participação e desenvolveram o processo 

do Orçamento Participativo. 

O funcionamento e o desenvolvimento do processo de participação popular passou a 

contar com novas estruturas e setores para assessorar tecnicamente os Conselhos. A 

descentralização passou a ser um fator importante na dinâmica do processo, pois os 

representantes escolhidos emergem do movimento popular e passam a divulgar e legitimar 

cada vez mais o Orçamento Participativo. 

Os delegados são escolhidos por aquilo que os destaca junto ao espaço social, o que 

Bourdieu chama de poder simbólico, pois a luta política é uma luta simbólica por excelência. 

A escolha dos delegados se dá por ruas, becos, quadras, com a organização de diferentes 

chapas de lideranças, que disputam os cargos de Conselheiros das Regiões. A implantação do 

Conselho do Orçamento Participativo exige responsabilidades que os representantes assumem 

com prazer e com perfeição, passando a ter uma formação identificada com as necessidades 

democráticas. 

A aprendizagem dos Conselheiros constrói-se em seu mandato, através de sua 

participação contínua e das aquisições e disposições a agir em sua trajetória. 
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A participação nas reuniões do Orçamento Participativo aumenta e se renova a cada 

ano, pretendendo envolver a globalidade da população. O capital assim adquirido instaura 

novas disposições resultando na mudança de habitus e superando princípios e valores já 

incorporados. 

A formação que se baseia no saber-ser cidadão, na participação ativa e crítica, 

confirma o postulado de que o processo político, econômico e social repercute nas práticas e 

nas relações. Resultante da combinação e da interiorização de inúmeros saberes acumulados 

ao longo do tempo, estes se transformam em disposições gerais que se tomam um elemento 

para a constituição da cidadania. Verifica-se então, que o processo de cidadania, construído 

através do Orçamento Participativo, contempla princípios baseados na criticidade, na 

curiosidade, nos conflitos e contradições da realidade, e na problematização, construção e 

provisoriedade do conhecimento. Tal processo colabora na distribuição democrática e 

solidária dos recursos para investimentos na cidade. 

O estabelecimento de uma relação que pressupõe o ouvir recíproco, a troca de 

realidades e de anseios, estabelece uma prática cultural e social determinante para os 

envolvidos. Contudo, sendo o conhecimento um processo humano, histórico, incessante, 

relacional na busca da compreensão, organização e transformação do mundo vivido, ele é 

provisório. 

O Orçamento Participativo busca a elaboração coletiva de propostas, político

administrativas que sejam simultaneamente pedagógicas, críticas, pluralistas e inovadoras. 

Esse aprendizado implica em novas relações interpessoais, profissionais e institucionais, 

supera o autoritarismo e permite a construção de relações democráticas na organização da 

sociedade. 

Diante da importância do processo investigado no contexto institucional e social, 

consideramos o Orçamento participativo um processo inédito. Sua utilização de forma 

persistente por mais de 10 anos consecutivos homogeneizou práticas, e contribuiu para a 

permanente valorização do processo de construção da cidadania. 

Outro fato significativo a ser enfatizado é a consciência dos agentes quanto a seu 

processo de formação, evidenciado nas entrevistas. 

Em termos gerais, o presente estudo permite considerar que o Orçamento Participativo 

fomenta um processo de formação para a cidadania através de sua metodologia e de sua 

prática pedagógica. Se, num primeiro momento, o exercício da cidadania foi limitado por um 
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desconhecimento claro do processo, as mudanças construídas no cenário político resultam em 

garantias maiores relativas à qualidade de vida, a obras de infra-estrutura e também ao 

processo de formação ao longo dos anos, devido à reflexão crítica proporcionada. 

Para finalizar, destacamos que a participação do pesquisador desvelou as percepções 

encobertas, pois, em outras palavras, fazendo pesquisa, ensinamos e aprendemos com os 

grupos populares. Esse processo é uma etapa. A utilização de um referencial teórico 

metodológico possibilitou-nos romper com a ingenuidade, imprimindo cientificidade sobre a 

realidade em análise. 

O Orçamento Participativo de Porto Alegre pode ser reversível, como aconteceu com 

outras cidades. Contudo, através dos depoimentos colhidos percebemos que o processo se 

mantém vivo nas mentes e afetos das pessoas, através de uma mudança em seu habitus 

político e sua conseqüente formação para a cidadania. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 



ENTREVISTA 

Esta entrevista corresponde a um levantamento de dados para desenvolvimento 
de uma dissertação de mestrado da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS referente ao 
processo de formação que o Orçamento Participativo tem efetuado na cidade de Porto 
Alegre desde 1989. O objetivo maior é verificar junto aos entrevistados se este processo 
de formação vem ocorrendo e como vem se desenvolvendo através das seguintes 
perguntas: 

Nome completo: ----------------------------------------------------
Endereço:. ______________________________________________________ _ 

Região do Orçamento Participativo: __________________________________ _ 

I 1) O processo do Orçamento Participativo, instaurado em 1989, tem formado o 
cidadão de Porto Alegre? Por quê? 

2) Você considera que os projetos e práticas da Administração Popular têm 
colaborado com a descentralização do poder municipal? 

Projetos como: 
Na área da saúde - descentralização da saúde. 
Na área de limpeza e saneamento - com as canalizações, coleta seletiva, 
mutirões de limpeza. 
,Na área da cultura - Porto Alegre em cena, atividades nas vilas populares como 
teatro, música. 
Educação - implantação do construtivÍsmo nas escolas municipais. 
Transporte - novo sistema de ônibus. 

3) Você acha que o cidadão de Porto Alegre é mais informado sobre a cidade 
depois do Orçamento Participativo? 

4) Você acha que a participação e formação do Orçamento Participativo na cidade 
já estão incorporadas na população ou as comunidades ainda participam só para 
conseguir uma obra como calçamento, uma escola, uma canalização de esgoto, 
uma regularização fundiária? 

5) Você acha que se o PT (Partido dos Trabalhadores) perdesse as próximas 
eleições o Orçamento Participativo teria continuidade? Haveria pressão da 
comunidade? 
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CONSTRUINDO O ORÇAMENTO 

DO ANO 2000 

Estamos iniciando mais um ano de construção democrática do Orçamento 
Municipal, com a participação ativa da população de Porto Alegre .. 

O maior símbolo deste processo é o nosso caderno do Regimento Interno, 
Critérios Gerais, Técnicos e Regionais que define como e de que forma funciona o 
Orçamento Participativo. Sua elaboração vem de uma década de experiência viva, 
acumulada pela participação popular em con;unto com a Administração Pública. 

O debate do qual resultou este Regimento iniciou-se no mês de novembro, 
quando os fóruns de delegados regionais e temáticos discutiram emendas e proposi
ções que foram, em dezembro, sistematizadas pela Comissão Paritária do Conselho 
do Orçamento Participativo (COP) e, finalmente, submetidas à discussão e deliberação 
do Conselho durante o mês de janeiro. 

A revisão que o Orçamento Participativo (DP) faz deste "livro de regras", já 
está incorporada no cie/o de discussões que Porto Alegre realiza a cada ano na determi
nação dos recursos do município. Através deste meCanismo de auto-regulamentação, o 
OP mantém-se permanentemente atualizado, adaptando-se dinamicamente às novas 
necessidades da cidade. Esta já seria uma boa razão para a leitura atenta e criteriosa 
deste caderno, pois permite ao cidadão conhecer, participar e fiscalizar a elaboração 
do orçamento do município. 

Além disto, em 99 este mesmo processo estará sendo empregado no Orça
mento Participativo do Estado. Porto Alegre, terá muito a contribuir para o desenvolvi
mento deste trabalho, porque grande parte de nossa experiência está contida aqui 
neste caderno. 
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REGIMENTO INTERNO DO 
CONSELHO DO 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

CAPíTULO I 

- Da composição e atribuições: 

Artigo 1 ° -O Conselho do Orçamento Participativo (COP) é um órgão de partici
pação direta da comunidade, tendo por finalidade planejar, propor, fiscalizar e delibe
rar sobre a receita e despesa do Orçamento do Município de Porto Alegre. 

Artigo 2° -O Conselho do Orçamento Participativo será composto por um núme
ro de membros assim distribuídos: 

a) 2 (dois) conselheiros titulares e 2 (dois) suplentes eleitos em cada uma das 16 
(dezesseis) regiões administrativos do cidade; 
b) 2 (dois) conselheiros titulares e 2 (dois) suplentes eleitos em cada uma das 5 
(cinco) Plenários Temáticas; 
c) 1 (um) representante e 1 (um) suplente do SIMPA (Sindicato dos Municipários de 
Porto Alegre); 1 (um) representante e 1 (um) suplente da UAMPA (Uniõo das Associ
ações de Moradores de Porto Alegre). 
d) 2 (dois) representantes e 2 (dois) suplentes do Executivo Municipal das seguintes 
áreas de atuação: 1 (um) representante e 1 (um) suplente da Coordenação de Rela
ções com a Comunidade -CRC; 1 (um) representante e 1 (um) suplente do Gabinete 
de Planejamento -GAPlAN. 

...... 
Artigo 3° - Os representantes do Poder Público Municipal serão indicados pê> 
Prefeito Municipal, não tendo direito a voto. 
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Artigo 4° - Os conselheiros dos Regiões Administrativos do cidade e Plenários 
Temáticos serão eleitos no 2º Assembléia Geral Popular (2º rodado), coordenado pelo 
Administração Municipal em conjunto com o organização popular do Região ou Temático. 
Parágrafo primeiro -As inscrições de chapas paro conselheiros de re
gião e/ou temático somente serão aceitos quando estiverem completos: (titulares e 
suplentes) ; 
Parágrafo segundo - No caso de haver mais de uma' chapa paro o 
eleição dos Conselheiros, será aplicado o seguinte tabelo de proporcionalidade: 

75,1% dos votos -2 (dois) titulares e 2 (dois) suplentes; 
62,6% (] 75,0% dos votos -2 (dois) titulares e 1 (um) suplente; 
55,1 % (] 62,5% dos votos -2 (dois) titulares; 
45,0% (] 55,0% dos votos -1 (um) titular e 1 (um) suplente; 
37,6% (] 44,9% dos votos -2 (dois) suplentes; 
25,0% (] 37,5% dos votos -1 (um) suplente; 
24,9% ou menos votos -nõo elege. 

Artigo 5° -As Regiões e Temáticos definirão o número de seus delegados no 1 º 
Assembléia Geral Popular (1 º Rodado), no seguinte proporção: 

FAIXAS CRITÉRIOS DELEGADOS 

Até 100 01 para 10 +10 
101 à 250 01 para 20 +08 
251 à 400 01 para 30 +05 
A partir de 401 01 para 40 Proporcional 

Parágrafo Primeiro: Os participantes do 1 º Rodado deverão se identifi
car na listo de presenças, indicondo o comunidade/associação o qual pertencem, paro 
que o partir do correto identificaçõo posso ser definido, pelo critério do proporcionalidade, 
qual o número exato de Delegados de uma Região/Temático. 
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Parágrafo Segundo: No processo preparatório dos Regiões e Temóticos 
(Rodados Intermediórias), inicialmente, poderão ser eleitos novos delegados no mesmo 
proporção, conforme tabelo acima, em Plenário chamado paro este fim. Nos rodados 
intermediários, o Governo, através dos Secretarias, apresento o seu diagnóstico dos 
demandas, no perspectiva de avaliar o importôncia dos mesmos paro o cidade e o suo 
viabilidade, qualificando o processo de hierarquização. 

Artigo 6° -Os conselheiros dos outras entidades do sociedade civil (UAMPA e 
SIMPA) serão indicados pelos mesmos, por escrito, paro este fim específico. 

Artigo 7° - Não poderá ser conselheiro titular ou suplente, aquele que já tiver 
assento em outro Conselho, for detentor de mandato eletivo no poder público (de 
qualquer esfera), for Cargo em Comissão, ou exercer FG de chefio no Administração 
Municipal. 
Parágrafo Único -O Conselheiro só poderá representar o uma região ad
ministrativo do cidade ou uma Plenário Temático. 

Artigo 8° -O mandato dos Conselheiros é de 1 (um) ano de duração, podendo 
haver uma reeleição consecutivo, sendo esses eleitos no 2º rodado, ou de maneira 
extraordinário, pelo fórum do região ou temático quando houver vacôncia do cargo. 

Artigo 9° -O Município providenciará o infra-estruturo necessári(] 00 funcion(]
mento do Conselho, disponibilizando aos conselheiros consultas (] todos (]s inform(]
ções relativos 00 Orçamento do Município de Porto Alegre, bem como o andamento 
dos demandas e serviços e do Plano de Investimentos com o posição atualizado. 
Parágrafo primeiro - Após o conclusão do licitação, o Engenheiro res
ponsável pelo obra deverá fazer contato com os conselheiros do região poro acionar o 
Comissão de Obras do bairro. Antes do início do obra, será realizad(] o primeira reunião 
poro conhecimento do projeto e do rotina de acompanhamento do obra. Após o térmi
no do obro, somente com parecer por escrito do Comissão de Obras do bairrQ;;oo 
Engenheiro do PMPA, se dará suo efetivo conclusão. o 
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cAPíru LO II VII- Apreciar, emitir opinião e alterar no todo ou em parte sobre o conjunto de obras e 

atividades constantes do planejamento de Governo e orçamento anual apresentados 
_ Das Competências: pelo Executivo, em conformidade com o processo de discussão do OP. 

Artigo 100 
- Ao Conselho do Orçamento Participativo compete: 

1- Apreciar, emitir opinião, posicionar-se a favor ou contra e alterar, no todo ou em 
parte, a proposta de Plano Plurianual do Governo, a ser enviada à Câmara de Vereado
res no primeiro ano de cada mandato do Governo Municipal. 

11- Apreciar, emitir opinião, posicionar-se a favor ou contra e alterar, no todo ou em 
parte, a proposta do Governo para a LDO - lei de Diretrizes Orçamentárias, a ser 
enviada anualmente à Câmara de Vereadores. 

111- Apreciar, emitir opinião, posicionar-se a favor ou contra e alterar no todo ou em 
parte, a proposta do Orçamento anual antes de ser enviado à Câmara de Vereadores. 

IV - Apreciar, emitir opinião, posicionar-se a favor ou contra e alterar no todo ou em 
parte, a proposta do Plano de Investimentos. 

v -Avaliar e divulgar a situação das demandas do PLANO DE INVESTIMENTOS do ano 
anterior (executadas, em andamento, prazo de conclusão, licitadas e não realizadas) 
a partir das informações prestadas pelo Município, quando da apresentação da Matriz 
Orçamentária do ano seguinte. 

VI- Apreciar, emitir opinião e alterar no todo ou em parte e propor aspectos totais ou 
parciais da política tributária e de arrecadação do poder público municipal. 
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VIII- Acompanhar a execução orçamentária anual e fiscalizar o cumprimento do Plano 
de Investimentos, opinando sobre eventuais incrementos, cortes de despesas/investi
mentos ou alterações no planejamento. 

IX - Apreciar, emitir opinião, posicionar-se a favor ou contra e alterar no todo ou em 
parte a aplicação de recursos extra-orçamentários, tais como: Fundos Municipais, Fun
do PIMES, e outras fontes. 

X -Opinar e decidir em comum acordo com o Executivo a metodologia adequada para 
o processo de discussão e definição da peça orçamentária e do Plano de Investimen
tos. 

XI- Apreciar, emitir opinião e alterar no todo ou em parte sobre investimentos que o 
Executivo entendo como necessórios para o cidade. 

XII- Solicitar às Secretarias e Órgãos do Governo, documentos imprescindíveis à forma
ção de opinião dos Conselheiros(as) no que tange fundamentalmente a questõ", 
complexos e técnicas. 

XIII - Indicar 08 (oito) conselheiros (04 titulares e 04 suplentes) que irão compor o 
Comissão Paritário (instância de coordenação do COP). 

XIV -Indicar 06 (seis) Conselheiros (03 titulares e 03 suplentes) como representantes 
do COP para compor a Comissão Tripartite. Os representantes deverão consultar o 
Conselho sobre as posições a serem levadas à Comissão Tripartite' ..... . 

-VI -...... A Comissão Tripartite composta por Conselho, SIMPA e Governo, tem a 

finalidade de deliberaI' sohre ingresso de pessoal na Pl\1 PA. 
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xv -Allolisar e referendar n Prestucão de Contos do Governo, 00 final de cada exercí

cio, I)[}sendo no relntório informatizado (GPR), com o detalhamento por demanda do 

ljlJe loi OI ((Ido, do que foi clllpenhndo e do que foi renllllente executado. 

XVI- Imlicm representantes do Conselho do Orçamento Participativo~m outros Conse

lhos 

XVII - É atribuição deste Conselho garantir intérprete do Língua Brasileira de Sinais -

LIBRAS poro todos os conselheiros e delegados surdos, em todos as atividades que 

necessitem de suas presenças, sejam em plennrio ou em outros locais. 

Artigo 11 ° - Pora instalação do reuniõo do COP (Conselho do Orçamento 

Participotivo) é necessório o quorum de Illetade Illois ullln dos regiões e temnticas ej 
ou metade mais um dos conselheiros dos regiões e temáticos. Será adotado estes 

mesmos critérios paro serem aprovadas as deliberações do Conselho e os encaminha

mentos prevnlecentes. Deverá haver maioria simples. 

Parágrafo primeiro - Após a instalação do COP, na sua primeira reu

nião, será definido a dinâmica do seu funcionamento (dia, hora, local, tempo de 

intervenção, período de informe). 

Parágrafo segundo - As resoluções aprovados serão encaminhados 00 

Executivo que as acolherá ou vetará no todo ou em pnrte. 

Parágrafo terceiro -Vetado o resolução, o motéria retorno 00 Conselho 

para nova apreciação ou votação. 

Parágrafo quarto -A rejeição do veto somente ocorrerá por decisão míni

mo de dois terços dos votos dos membros do Conselho. A motéria será novamente 

encaminhada ao Prefeito Municipal para apreciação e decisão final. 
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Artigo 12° -Fica o Executivo obrigado a dar abertura ao processo de discussão 

anual da peça Orçamentária e do Plano de Governo até 30 de abril de cada exercício 

anterior, ou seja, no prazo de 30 dias antes de enviar a proposta da LDO - lei de 

Diretrizes Orçamentárias à Câmara de Vereadores. 

Artigo 13° - Anualmente, até o final do mês de abril, o Município deverá 

efetuar a Prestação de Contas do Plano de Investimentos (obras e atividades definidas 

no exercício anterior), bem como a realização do Orçamento do Município do ano 

anterior (Despesas X Receitas) através de Assembléias Regionais e Plenários Temáticos. 

Artigo 14° - A Comissão Paritário deverá propor, no início do processo de dis

cussão do Plnno de Governo e Orçamento, uma metodologia adequado para proceder 

o estudo da peça Orçamentário e levantamento das prioridades da comunidade, bem 

como o cronograma de trabalho. 

Parágrafo único: Após as reuniões das Comissões Paritária e Tripartite os 

mesmas deverão divulgar na próximo reunião do COP o 010 do reuniõo com os delibe

rações e encaminhamentos. 

-VI 
N 
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CAPITULO 111 

- Da organização inferno: 

Artigo 15° -O COP terá a seguinte organização interna: 
I- Comissão Paritária; 
11- Secretaria Executiva; 
111- Conselheiros; 
IV - Comissão de Comunicnção; 
V - Fórum de Delegados (as Regiões e Temáticas são autônomas, o COP não 

tem poder de intervenção) ; 

SECA0 la 
.> 

I - Da Coordenação: 

Artigo 16° -O Conselho do Orçamento Participativo será coordenado pelo Co
missão Paritário, conforme ar!. 10º, inciso XIII. 
Parágrafo único -A Comissão Paritário será composto por 04 membros do 
Governo e 04 conselheiros do COPo 

Artigo 17° -À Comissão Paritária compete: 
a) Convocar e presidir os reuniões ordinários e extraordinários do Conselho. A presidên
cia das reuniões do Conselho deverá ser efetuado em rodízio entre os representantes 
do Governo e os Conselheiros do COP; 
b) Convocar os membros do Conselho paro se fazerem presentes às atividades neces
sários paro o desempenho do mesmo, dando-lhes conhecimento prévio da pauto; 
c) Agendar o comparecimento dos órgãos do Poder Público Municipal, quando a maté
ria em questão exigir; 
d) Apresentar, paro apreciação do Conselho, o proposto de lei de Diretrizes Orçamen
tários do Governo a ser enviado anualmente à Câmara de Vereadores; 
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e) Apresentar, paro o Conselho o Plano Plurionuol do Governo, em viaor ou à ser 
cnviouo à Cômnro de Vereodores; 
f) Apresentnr, paro oprecioção do Conselho, o proposto de político tributário e orrec(J
dcçilo do poder Púhli(Q MunirilJfll; 
g) Apresentnr, poro upreci(lçéio do Conselho, (I proposta metodológic(l do Governo 
poro discussão e definição do peça Orçamentário dos Obrus e Atividudes que deverão 
constm no Plano de Investimentos e Custeio; 
h) Convocar os delegados poro informar sobre o processo de discussão do Conselho; 
j) Encominhar junto 00 Executivo Municipcrl os deliberações do Conselho; 
i ) Consultar o Plenário sobre a necessiuade de reservar um período de tempo no início 
dos reuniões do Conselho poro informes; 
I) Conhecer, cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno; 
m) Coordenar e plonejm os atividcrdes do Conselho; 
n ) Discutir e propor os pautas e o calendário das reuniões; 
o ) Reunir-se, em sessão ordinário, uma vez por semana; 
p ) Prestar contos 00 Conselho de suas atividades mensalmente; 
q) Informar 00 Conselho, às Regiões ou Temáticos, quando não se fizer presente pelos 
Conselheiros, titulares e suplentes; 
r) Informar 00 Conselho, às Regiões ou Temáticos, quando os Conselheiros, de manei
ro individual, ausentarem-se; 
s ) Apreciar e mediar conflitos nos regiões e temáticas referente o divergências quanto 
a priorização de obras, serviços e diretrizes polílicas; 
t) Organizar um Seminário anu(ll sobre cr dinômico do Orçrrrnento Participativo, sem
pre no início de cada gestão do Conselho, COIll o obletivo de qualificar e ampliar o 
conhecimento dos Conselheiros; 
u) Discutir e apresentar propostos de solução para assuntos que envolvam duas ou 

mais regiões; 
v) O COP, através do Comissõo Paritário, constituirá comissão especial que irá acoUlPo-
nhar, de formo sempre atualizado, o real corência de cada regiõo. :::.: 
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SECÃO 2° 

.> 

11 - Da Secretaria Executiva: 

Artigo 180 
- A Secretoria Executivu será mantida pelu Administmçõo Municipal, 

(Itravés da CRC (Coordcnuçéio de Relações com CI Comunidade). 

Artigo 190 
- Sõo atribuições do Secretmia Executivo: 

o) EI(]borar a ala dos reuniões do Conselho e apresentá-Ia na reuniõo posterior aos 

Conselheiros (os); 

b) Realizar o controle de freqüência nas Reuniões do Conselho, informando, mensal

mente, a Comissõo PoritóriCl poro análise e providências; 

c) Orgonizor o CCldastro dos representantes das Regiões e T emáliCCls; 

d) Fornecer aos Conselheiros cópias dos editais de licitação das obras com local e data 

da abertura dos envelopes com os propostos; 

e) Organizar e manter todo o documentação e informação do Conselho, acesso aos 

Conselheiros; 

f) Fornecer apoio material (cópias xerox, correspondências etc...) 00 trabalho aos 

Conselheiros; 

g) Divulgar os vencedores dos editais das demandas constantes do Plano de Investi

mentos; 

h) Entregar, quando solicitadas, cópias dos contratos, das demandas constantes do 

Pluno de Investimento, efetuados entre os controtados e a Administração Municipal. 
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SEÇÃO 3° 
111 - Dos Conselheiros - Direitos, Deveres e 

perda do mandato 

Artigo 200 
- São Direitos dos Conselheiros: 

o) Votar e ser votado em eleições de representação do Conselho; 

b) Participar, com direito à voz e voto, dos Assembléias Gerais (Rodadas) e Reuniões 

do suo Região ou Temática; 

c) Exigir o cumprimento dos resoluções e decisões tomodas pelo Conselho. 

Artigo 21 0 
- São deveres dos Conselheiros: 

o) Conhecer, cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno; 

b) Comparecer às Reuniões e Assembléias Gerais (Rodados) convocados pelo (onse

lho e/ou Regiões e Temáticas; 

c) Realizar pelo menos uma reunião mensal com Delegados e Movimento Popular 

Organizado; 

d) Informar, nos Fóruns Regionais e Temáticos, sobre o processo de discussão em 

realização no Conselho e colher sugestões e/ou deliberações por escrito; 

e) No ausência do titular, o conselheiro suplente assumirá automaticamente, com 

direito à voz e voto; 

f) Assistir o Seminário do COP visando suo qualificação no conhecimento do Ciclo do 

Orçamento Participativo e do Orçamento Público; 

g) Informar aos demais Conselheiros com antecedência quando de sua ausência de 

alguma reunião ou assembléia. -VI 
~ 
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Artigo 22° - Os COllselheilOs perderão seus mandatos nos seUulliles casos: 
(I) Os COllselheiros poderiío ter seu mandato revogado, a qualquer momento pelo 

ló/ulll de Deleuodos, Regional ou Temático, do Orçamento Participativo, chamado 

espcC/(J!lllCllte poro este fim com prazo de 15 dias de antecedência; 

(/1 ) A revogação do mandato dos Conselheiros dar-se-á por deliberação de dois terços 

(2/3) dos presentes no Fórum de Delegados, Regional ou Temático, do Orçamento 

Plllticipotivo, conforme o caso, garantido o quorum mínimo de metade mais um dos 

delcuudos eleitos; 

b) O Conselheiro titular que ausentar-se das reuniões do Conselho por 5 (cinco) reuni

ões consecutivas ou 8 (oito) alternadas, sem justificativa, terá seu mandato revogado 

e seró substituído pelo suplente que passará a ter titularidclde no Conselho. Não haven

do suplentes poro assumir, será substituído em assembléia da Região ou Temática 

CO/1VO((ldo pnra este fim; 

c) A Região ou Temálica que não se fizer presente por seus representantes, titulares 

e/ou suplentes, em 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) alternadas, deverá 

renlizar nova escolha dos seus Conselheiros Titulares e Suplentes em Assembléia Ge

rai, convocada pelo Conselho, através da Comissão Paritária; 

d) A justificativa para faltas terá de ser por escrito, assinada pelos outros Conselheiros, 

dirigida à Comissão Paritária, no prazo para apresentação é de 1 (uma) semana, a 

contar da falta; 

e) Não poderá ser considerado falta a reuniões de comissões, plenárias e debates do 

Conselho do Orçamento Participativo, dos Conselheiros e delegados surdos, se estes 

não contarem com o auxílio de um profissionol-intérprete da Língua Brasileira de Sinais 

- LIBRAS. 
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SECÁO 4 a 
... 

IV - Das Reuniões: 

Artigo 23°· O Conselho do Orçamento Participativo reunir-se-á ordinariamente 
4 (quatro) vezes por mês e em caráter extraordinário quando necessário. 

Artigo 24°· Que haja uma reunião ordinário mensal do COP, sem a participa
ção do Governo na coordenação dos trabalhos, com caráter de avaliação, entre outros, 
do processo de desenvolvimento do COP, sendo computado presenças ou faltas. 

Artigo 25°· As reuniões do Conselho são públicas, sendo permitida a livre 
manifestação dos titulares e suplentes presentes sobre assuntos da pauta, respeitado a 
ordem da inscrição, que deverá ser requerida à coordenação dos trabalhos. 
Parágrafo Único· O Conselho do Orçamento Participativo poderá delibe
rar por conceder o direito à voz para outros presentes, através de votação específica na 
reunião em curso. 

Artigo 26°· Nos momentos das deliberações, terão direito a voto apenas os 
conselheiros titulares ou suplentes no exercício da titularidade. 

SECA05a 
... 

Artigo 27°· Das atribuições da Comissão de Comunicação: 
a) Divulgar e informar a população de Porto Alegre sobre as atividades do COP e o 
processo do Orçamento Participativo através da ótica dos Conselheiros; 
b) Executar política de divulgação aprovaon pelo COP através de contatos com os 
meios de comunicação. 

VI 
VI 
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CAPíTULO IV 

Dos Delegados: 

·~R~T·É:~O·S· G:;;;; 11 ~ ~ ~ • 

Artigo 28°· São atribuições dos delegados: 
a) Conhecer, cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno; 

CARÊNCIA DO SERViÇO OU INFRA-ESTRUTURA 

PESO 4 
b) Participar, no mínimo uma vez por mês, das reuniões organizadas pelos Conselhei
ros nos Regiões e Temáticos. 
c) Apoiar os Conselheiros na informação e divulgação para a população dos assuntos 
tratados no COP . Conselho do Orçamento Participativo; 
d) Acompanhar o Plano de Investimentos, desde a sua elaboração até o conclusão dos 
obras; 
e) Compor as comissões temáticos (exemplo: saneamento, habitação e regularização 
fundiário) com o objetivo de debater a construção de Diretrizes Políticos. Estas comis
sões poderão ser ampliadas com pessoas do comunidade (as comissões temáticas 
poderão desdobrar-se em comissões de acompanhamento de obras); 
f) Deliberar, em conjunto com conselheiros, sobre qualquer impasse ou dúvida que 
eventualmente surja no processo de elaboração do Orçamento; 
g) Propor e discutir os critérios para seleção de demandas nas microrregiões e regiões 
da cidade e temáticas, tendo como orientação geral os critérios aprovados pelo Conse
lho' , 
h) Discutir, propor sobre a lDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e, no primeiro ano de 
cada mandato da Administração municipal, o Plano Plurianual, apresentados pelo Exe
cutivo; 
i) Deliberar em conjunto com os Conselheiros, alterações no regimento interno no COP 
e modificações no processo do Orçamento Participativo. 
j) Formar as Comissões de Fiscalização e Acompanhamento de obras, desde a elabo
ração do projeto, licitação, até sua conclusão. 
\) Organizar um Seminário de Capacitação dos delegados sobre Orçamento Público, 
regimento interno, critérios gerais e técnicos, com a produção de material específico 
para melhorar a qualidade da informação. 

Artigo 29°· Não poderá ser delegado o detentor de cargo em comissão na 
Administração Municipal, ou detentor de mandato eletivo no poder público (de qual
quer esfern). 
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DE 0,01% A 20,99'Y., ..................... nota t 
DE 21% A 40,99% ....................... l1ota 2 
DE 41'Yc, A 60,99% ......................... 110la :) 

DE 61% A 79,99'~;;, ........................ l1ota 4 

DE 80l Yt, ctn diante ....................... nota 5 

- -POPULAÇAO TOTAL DA REGIAO 
PESO 2 

Até 30.999 habitantes ...................... nota 1 
De 31.000 a 60.999 habitantes ......... nota 2 
De 61.000 a 119.999 habitantes ........ nota 3 
Acima de 120.000 hahitantes ........... nota 4 

Ohs.: h)lltl' de dados do llKi\' 

PRIORIDADE TEMÁTICA DA REGIÃO 
PESO 4 

Quinta prioridade .................................. nota 1 
Quarta prioridade " ................................ t1ota 2 
Terceira prioridade ................................. I101a 3 
Segunda Prioridade ................................ nota 4 
Primeira Prioridacle ................................ nota 5 -VI 

-....) 
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CRITÉRIOS GERAIS PARA 

DISTRIBUICÁO 
.:J 

DE RECURSOS ENTRE As 
REGiÕES 

As três Primeiras Prioridades 
Temáticas das J 6 Regiões 

Os três critérios gerais (carência do serviço ou infra-estrutura, população 
total da região, prioridade temótica do regiõo) serõo aplicados para a distribuição 
de recursos nas três primeiras prioridades temáticas escolhidas globalmente pelas 
16 regiões, com exceção do DMAE, que tem critérios próprios. O cálculo para che
gar às três primeiras prioridades globais deverá ser executado do seguinte forma: 

a) cada região escolhe 5 prioridades dentro dos 12 prioridades temáticas (Saneamen
to Básico, Política Habitacional, Pavimentação, Transporte e Circulação, Saúde, Assis
tência Social, Educação, Áreas de Lazer, Esporte e Lazer, Organização do Cidade, 
Desenvolvimento Econômico, Cultura) 
b) são atribuídos notas às prioridades de cada região: 
Primeiro prioridade ..................................................... nota 5 
Segundo prioridade ................................................... nota 4 
Terceira prioridade ...................................................... nota 3 
Quarta prioridade ...................................................... nota 2 
Quinta prioridade ...................................................... nota 1 
c) somando as notas de todas prioridades escolhidos pelos 16 regiões chego-se às 

três prioridades, que serão aquelas que somarem maior pontuação. 
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DMAE 
Em virtude da complexidade técnica para obras, instalação ou ampliação do 

rede de água e esgoto serão utilizados critérios específicos previstos nos critérios técni
cos aprovados pelo COPo 

SMED 
A prioridade temática Educação, caso seja escolhida entre as 3 primeiras prio

ridades, terá a distribuição dos recursos conforme os critérios gerais condicionada à 
conclusão das obras em andamento e à repercussão financeira decorrente de acrésci
mo de pessoal. 

SMS 
A prioridade temática Saúde, caso escolhido entre os 3 primeiras prioridades, 

terá a distribuição dos recursos conforme os critérios gerais, condicionado à conclusão 
das obras em andamento, às necessidades (rindas a partir da municipalização do 
saúde e à repercussão financeira decorrente de acréscimos de pessoal. 

Da Quarta à Décima Segunda Prioridade 
Temática das J 6 Regiões 

As prioridades globais das 16 regiões, do quarta à décima segunda, são resulta
do do mesmo cálculo efetuado paro encontrar as ·três primeiras. Será priorizado o 
atendimento, em primeiro lugar, das demandas de regiões que as tenham escolhido 
entre os suas cinco prioridades temáticas. No caso de haver saldo disponível de recur
sos, após atendidas os regiões, que priorizaram, poderão ser atendidas os outras regi
ões considerando-se o viabilidade técnico das demandas e a carência de infra-estrutura 
ou serviço de cada região. 

Investimentos com Recursos de Financiamentos 

No caso de recursos provenientes de financiamento, o sua utilização para aten
der demandas das regiões, temáticas e toda cidade estará condicionada às exigências 
do órgão financiador, à natureza das obras, à existência de projetos e de situação 
fundiária regular. VI 

00 
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PRIORIDADES TEMÁTICAS 

DAS REGiÕES 

, 
SANEAMENTO BASICO 
o) Rede de ÁaIH] . (O/MO; 
iJ) tsaolo (Iollcnl . (UMAF); 
c) [~golO PllJvial (micro c 1I](]CfO :Jleflouelll) . DEP; 
ri) Arroio (druHloclll e dlognQsrn) . DEP. 

, 

POLITICA HABITACIONAL (DEMI:-IAB) 
li) ReuultHILUÇf:o fundiáíiu (conccssõJ de uso, lJsulllpiõo, levLllltnlllcnlo 10pogrMico e 
pe';qIJisu de jlrojlliurl(:del; 
IJ) kr,(Js ;['IIIUI1l81i10; 

c) Urlwlliztlcüo; 
d) (ollslrucáo de Unidades Hobilocionois; 
e) Produção de Loles Urbanizodos. 

PAVIMENTAÇAO (SMOV) 
Pavimenlação de Vios (incluindo abertura de ruas e calçad6es, escodarias, passarelas, 
pontilhões derivados de demandas do pavimenlaçõo, pavimenlação de eslrodas) 

EDUCAÇAO (SMED) 
o) Educnção Infuntil . O n 6 anos: 
Convêllio Creches Comunitários; 
Reforlllo de Escolus; 

b) Ensino Fundolllent(]l· 10 (] 8º Serie· Amplinçüo, Rdorllw e (Llllstrução de Escolas; 
c) Eduulção de Jovens e Adultos ( Proorom(] SEJA); 
di fAOVA 

22 

••••••••••••••••••• r~ ••• 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (FESC) 
a) Atendimento à criança e ao adolescente· Programa Extra Classe, Sinal Verde, 
Construção de Casa de Passagem, etc.; 
b) Atendimento à Família· Núcleo de Apoio Familiar, ( Apoio ao Direito do Família); 
c)Atendimento à população adulta· Plantão Social, Conslrução e Reforma de Abrigos, 
Casas de Convivência e Albergues; 
d) Grupos de Convivência da Terceira Idade; 
e) Alendimento aos Portadores de Deficiência. 

SAÚDE (SMS) 
a) Reforma, Ampliação e Construção de Poslos de Saúde; 
b) Ampliação de Serviços na Rede Bósica. 

TRANf;PORTE E CIRCULAÇAO (SMT) 
. Rótulos, Baias, Abrigos e Equipamentos de Sinalização. 

ÁREAS DE LAZER (SMAM) 
a) Urbanização ou reformo de praças e parques nas óreas administrados pelo SMAM; 
b) Recanlos infantis nos óreas administradas pelo SMAM. 

ESPORTE E LAZER (SME) 
o) Campos de futebol nas óreas administradas pela SME; 
b) Equipamentos esportivos nas óreas administradas pela SME; 
c) Equipamentos de lazer nos óreas administrados pela SME. 

ORGANIZAÇAO DA CIDADE 
a) Iluminação Pública (SMOV·DIP); 
b) Reforma e Ampliação dos Centros Comunitórios (FES(). 

...... 
VI 
\O 
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DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SMIC) 
o) Abastecimento e órea rural; II CRITE' RIOS TE' CN ICOS 
11) Programa de ocupação e rendo -apoio às inici()tivos econômicos populmes; 
c) Apoio a empreendimentos. 

CULTURA (SMC) 
ti) tquipomentos cultumis; 
b) Atividndcs d() Descentr()liz()~fJo d() (ultura; 
c) A~õe5 e eventos do (ulluro. 

APRESENTACAO DAS DEMANDAS 
'" 

'\5 dCl1lnndn'i de ohm) e servi~os dos regiões deverão ser entre
gues nr; lorllluléliio 10fllecido pelo GAPLAN, hiermquizudus pe!Js sub-ilens de cada 
prioridade temático, contendo: 

-descrição clara da situação; 
-localização, sendo que para obras de pavimentação e saneamento 

básico será imprescindível o preenchimento do mapa no verso do formulário; 
-metragem estimado; 
- indicação do vila e bairro nos quais se localizo o demanda. 
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-HABITACAO .:o 

DEMHAB: 

Critérios para seleção de vilas a integrar o 
Programa de Regularização Fundiária 

• Nos próprios municipais onde pode ser utilizado o instrumento da Concessõo do 
Direito Real de Uso (conforme l. C. 242); 

• Vii as em áreas particulares, com posse igualou superior a 5 anos, prestando o 
apoio técnico e jurídico, condicionado a um compromisso das comunidades na 
juntada de provas para ajuizamento das ações de usucapião; 

• Demandas de topografia podem ser solicitadas no OP, entretanto a prioridade é 
concluir o trabalho do DEMHAB nas vilas já cadastradas no Programa de Regulari
zação Fundiária, ressaltando-se que existem limitações de capacidade técnico, tan
to do DEMHAB como das empresas existentes no mercado para efetuar novos 
levantamentos. 

• A área em que a vila se localiza não deve estar classificada como área de risco pelo 
diagnóstico elaborado pelo Programa de Área de Risco; não pode ter declividade 
acima de 30%; não deve apresentar condições geológicos impróprias para a urba
nização, por exemplo: área rochosa, margens de arroios e rios, etc; 

• As vilas localizadas em área de preservação ambiental ou de potencial de reserva 
ecológica, serão analisadas caso a caso, considerando o estabelecido pelo Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental -PDDUA. 

• As vilas assentadas sobre o traçado do sistema viário principal serão analis~as 
caso a caso, considerando o estabelecido pelo PDDUA. o 
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Critérios para seleção de demandas de PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 

urbanização de vilas: 

• Poderão haver demandas de urbanização em vilas sem levantamento topográfico 
cadastral, mas a prioridade é para as áreas que já tenham concluído este processo, 
ou estejam em fase de licitação em planos anteriores ao de 98; 

• Quando o processo de análise e aprovnção dos Estudas de Viabilidade Urbanística 
estejam em andamento com os moradores. 

Critérios para reassentamento de famílias: 

• Famílias residentes em vilas localizadas em áreas classificadas como de risco pelo 
Programa de Áreas de Risco; 

• Famílias que residem sobre o leito de ruas, avenidas, margens de arroios/rios ou 
locais impróprios pora moradia, como por exemplo: encostas de morros que apre
sentwll risco de desabamento, locais COI11 declividade superior (J 309

, áreas ou 
habitações junto a ruas de intenso tráfego de veículos, ete.; 

• Famílias atingidas pela implantação do programa de urbanização de vilas; 
Loteamentos irregulares e clandestinos: 

• A população para demandar investimentos no Orçamento Participativo em 
loteamentos irregulares ou clandestinos deve entrar no Processo de Regularização 
conforme o estabelecido pelo Decreto 11.637. 
Cooperativos Habitacionais autogestionárias: 

• A Cooperativa deve possuir o Título de Propriedade da área, ou seja, matrícula 
registrada em cartório; 

• Estudo de viabilidade urbanístico e projetos complementares aprovados nos órgõos 
competentes a nível do Município e Estado; 

• Composição de renda familiar não superior a 12 salários mínimos, priorizando-se 
na pontuação cooperativas com menos renda; 

• As demandas deverão ser indicadas pelos delegados da Plenária Temótica de De
senvolvimento Urbano e Organização da Cidade; 

• Os recursos investidos devem retornar para o Município, nõo podendo haver inves
timento a fundo perdido. 
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SMOV: 

-Ruas com intenso tráfego de veículos, é necessário a largura mínima de 10m, sendo 
7 metros de pista e 3 metros para os passeios, para possibilitar segurança dos pedes
tres e motoristas. Se houver ocupação de cercas, muros e casas no leito da rua, pode
se negociar com os moradores o seu recuo ou então procurar-se alternativas, como, 
por exemplo, a execução de passeios e calçadões. 
-A SMT deve ser consultada para elaborar parecer indicando se a pavimentação de 
uma determinada rua secundária não alterará o sistema viário na região, aumentando 
o tráfego de veículos na mesma. 
- O logradouro deverá ser cadastrado ou previsto no traçado do Plano Diretor. Na 
hipótese da via não ser cadastrada, a SPM analisará a possibilidade do seu 
enquadramento como via oficial, através de documentos fornecidos pela comunidade.
-Para ser requerida esta análise, o interessado deverá comprovar que o parcelamento 
com frente para a via ou que originou, ocorreu antes de 1979 (lei Federal 67 66/70), 
Esta comprovação se dará através de contratos de compra e venda, escrituras e registros 
de imóveis. Este último independente da data. 
-Além da análise dos documentos, será verificado no local a existência de hidrômetro 
e relógio de luz em cada lote com frente para o arruamento. 
- Com estes elementos, torna-se possível o estudo com base na lei complementar 
140/86. 
- Em ruas ou trechos com declividade acentuada que não permitam a pavimentação 
será executada o construção de escadaria. 
-Leito de rua ocupado por residências deverá ser demandado o reassentamento junto 
ao DEMHAB, antes da demanda de pavimentação. 
-A SMOV sugere que a comunidade sempre solicite a pavimentação de toda rua. Se for 
demandado apenas um trecho, o mesmo, de preferência, não deverá ser inferior a 
500 metros (exceto quando o trecho corresponder a complementação da pavimentaçõo .... 

o-.... 
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do IUO ou quondo o onólise técnico e legol indicar umlrecho inferior) e no coso do ruo 
possuir declive, prioril()l o pmte oito para evitar problemas futuros de conservação do 
esuoto pluvlol, em decorrêncio do erosão do 5010. 

· SuuelC-se que, prefernnciolmente, puro hierorquizaçõo das ruas que integrarão o 
Prourullla de Pavimentação Comunitório seja considerado o seguinte: 
• os obras deverão ter viabilidade econômica, o que indica necessidade de escolha 

de IIJUS COIll maior densidade habitocionol, ou que ligam núcleos habitacionais, e 
Illenor custo de infro-estruturn considerando (I anólise dos itens ( declividade, capa
cidnde de suporte do solo local, drenagem, muro de orrilllo, etc). 

• sejam priorizadc]s llS ruas que dão acesso a escolns, linl!us de ônibus, postos de 
soúde, vias de abastecimento e vias inter-bairros. 

• seill considerado o critério de Conjunto de Obrn$ de Forma Ordenndn, ou seja, 00 

delllandm urna run sejam também demundadn$ os luas odjocentes, visondo eco
nomio de escalo obtendo-se menores custos totnis. 

- O PrOUIl]IlHi de Pnvimentoçõo Cúlllunitáriu otender{] delllondos de obertura de 
louradouros, desde que os mesmos não tenham impedimento de propriedade e que 
estejam dentro dos critérios técnicos e nõo tenhamnecessidude de reassentamento de 
fomílias. 
-Demandos de povimentação do 2 º pisto em ruas que jó tenham recebido povimenta
ção no 1 º pisto poderão ser otendidas desde que não tenham necessidade de macro
drenagem, desapropriação e reassentamento de famílias. 
Obs.: O programa de pavimentação comunitária não prevê desapropriações e macro-
drenagem. 

PASSEIOS: 

Considerando que a manutenção dos passeios em terra nua reduz os benefíci
os do obra, degradando-a no tempo, porque: 
- continuo sendo uma obra incompleta, seja quanto ao seu funcionamento ou em 
relação à suo estética; 
- (]s águas dos chuvas arrastam os terras dos posseios poro o rede pluvial (bocas-de-
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lobo e tubulações) obstruindo-os constantemente. Além de impedir o adequado funci
onamento destas redes, gera altos custos paro o suo recuperação; 
- reduz a vida útil do asfalto devido 00 orrasto de terras e ainda devido 00 mau 
funcionamento do rede pluvial. 

A implantação dos passeios qualificará profundamente todo o prJ)gramq. fazen
do os redes de saneamento e o sistema viário funcionarem adequadamente, melho
rando o espaço destinado aos pedestres e o próprio acesso às moradias, bem como 
trará um visual mais belo, valorizando ainda mais as regiões já atingidas ou a serem 
atingidos. 

Sugere-se que sejam observados os seguintes critérios: 
• O Município terá, juntamente com as lideranças comunitárias das regi-

ões, um programo permanente de conscientização dos proprietários ou ocupantes de 
terrenos sobre a necessidade e o importôncio de imrlnntacõo e mnnutflncão dos pas
seios, bem corno fornecerá orientação técnico para o sua efetivação. 

• As comunidades, 00 priorizarem o pavimentação de uma determinado 
ruo, no Orçamento Participativo, devem firmar um compromisso por todos os proprie
tórios ou ocupantes dos respectivos terrenos, de que implantarão concomitantemente 
à realização da obra, os passeios respectivos às propriedades ou posses. 

ESTRADAS: 

Para pavimentação de estradas sugerem-se os seguintes critérios: 
• sejam priorizadas demandas que possuam as seguintes características: servir como 

via de ligação entre bairros/núcleos habitacionais, servir como escoamento da 
produção, possuir no seu entorno escola, posto de saúde, ter linha de ônibus regu
laf' I 

• no caso da estrada possuir declive, priorizar a parte alta para evitar problemas 
futuros de conservação do esgoto pluvial, em decorrência da erosõo do solo. _ 

o
N 
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EDUCACÃO 1. DOS PRINCíPIOS 

,:) 

SMED: 

Ensino Fundamental 
• p(Hn recuperação/reforma de prédios escolares serão avnliadas as condições físi

cas das unidades escolares com base em estudos técnicos elaborados pelo UFRGS 
e SPEjSMED/PMPA. 

• Ampliação de escolas onde houver espaço físico e alunos excedentes. 
• Para construção de escolas serão considerados os seguintes critérios: 

a) onde há falta de escolas com seriação completa (até a oitava série); 
b) em regiões que apresentam alunos excedentes devido a relocação de 

vilas de áreas de risco, a inadequada distribuição espacial de escolas ou 
00 crescimento populacional acentuado, acatando a prioridade regional 
definida pela população; 

c) em regiões onde o número de alunos matriculados no primeiro grau é 
inferior à população de 7 a 14 anos; a prioridade só será tocada após 
ampla discussão com a comunidade sobre os critérios técnicos que impe
dem a realização da obra; 

Educação Infantil 
• Para recuperação de prédios escolares serão avaliadas as condições' físicas das 

unidades escolares com base em estudos técnicos elaborados pela UFRGS e SPE/ 
SMED/PMPA. 

• Educação de O a 6 anos -convênios creches comunitárias 

Os Critérios Técnicos para U5 creches estão em discussão em comissão forma
da por representantes do Governo, Conselho do Orçamento Participativo e Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Serão discutidos e aprovados pelos 
dois conselhos (COP e CMCDA) em março de 1999 e após adicionados ao presente 
conjunto de critérios. 
30 

1 .1- RESPEITO AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: 
Toda criança é: 

-sujeito de direitos civis, humanos e sociais que devem ser garantidos, com absoluta 
prioridade, pela família, comunidade e poder público: 
-pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. 

1.2- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA: 
É pressuposto fundamental em todo processo, como forma de aprofundamento 

da participação popular através de Conselhos, Órgãos Regionais, Associações, Fóruns e 
outros órgãos/grupos, país e comunidade, em busca efetiva dos direitos de cidadania 
dos crianças. 

1 . 3- TRANSPAR~NCIA E RESPONSABILIDADE: 
Devem estar presentes em todas as etapas, com divulgação ampla, acesso às 

informações e compromisso coletivo de utilização correta de recursos públicos em 
benefício da população infantil. 

1 .4- EQÜIDADE: 
Deve ser assegurada a igualdade de condições de acesso à creche respeitando 

a realidade, as diferenças e as necessidades de cada região, no estabelecimento de 
prioridades municipais e hierarquização das demandas locais. 

-0'1 
W 
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2. DO ATENDIMENTO A CRITÉRIOS • Creche Beneficente de cnrOter comunit6rio 

2.1- DO REGIME E PROGRAMA DE ATENDIMENTO: 

-estar registrada no CMDCA, com inscrição do Programa para crianças de O a 6 
anos, conforme artigos 90 e 91 do ECA e credenciada no Fórum Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente com documentação correta e atualizado, 
reolizando atendimento em Regime de Apoio Sócio-Educativo em Meio Aberto, 
de acordo com o Plano de Reordenamento Institucional. 
- ter personalidade jurídica, com estatuto registrado, diretoria e ata, da atual 
gestão. 

2.2- CARAGERIZAÇÃO DA ENTIDADE: 
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2.2.1- A entid(]ele Ill(]nteneelora du creche, pessoa iurídica de direito 
privado, deve se enquadrar em ullla das seguintes categorias: 

• Creche Comunitária 
- mantida por associação de moradores, de mulheres, de bairro, Clube de 
Mães ou alguma outra modalidade similar; 
-a diretoria é eleita pela comunidade, para um período determinado, exer
cendo atividades sem remuneração; 
-a entidade não possui lucrativos. 

• (reche Beneficente 
-mantida por associação de caróter religioso, assistencial, cultural ou de 

benemerência; 
- integrado e vinculada à comunidade onde se localiza; 
-o responsóvellocal (diretor, coordenador) é representante legal da diretoria, 
da congregação ou ordem religioso; 
- não possui fins lucrativos. 

-mantida com o apoio de associação de caróter religioso, assistencial, cultural 
ou de benemerência; 
- integrada à comunidade onde se localiza; 
. o diretoria é eleita pela comunidade, com participação da mesma nos cargos 
de direção; 
- não possui fins lucrativos. 

2.2.2- Do Atuoção Comunitário du Entidade: 

A entidade, através do Diretoria e ossociados, deve: 
-pnrticipar do Movimento Popular da Região (Fóruns, Rede, ap) em âmbito Municipal; 
-viabilizar e estimular o participação dos País nos deliberações e atividades da creche, 
inclusive das normas de funcionamento; 
- prestar contas u comunidade dos recursos recebidos e de sua utilizaç6o; 
-opoiar as medidos de proteção dos CT s. 

2.2.3- Atuação e Compromisso da Diretoria 
-A Diretoria deve responsabilizar-se pela execução do Convênio, com fiscalização do 
Conselho Fiscal, não podendo receber remuneração de qualquer tipo; 
- Prestar contas obrigatoriamente, na forma estabelecida em lei; 
-Aceitar e comprometer-se com os princípios, critérios e procedimentos estabelecidos, 
em âmbito municipal, por esta resolução. 

O'. 
~ 
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2.3- DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO: 2.3.2- RECURSOS HUMANOS: 
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2.3.1- DO FUNCIONAMENTO E DO NÚMERO DE CRIANÇAS 

• A creche deve estar em funcionamento 
-ainda que com dificuldades ou precariamente 
- com espuço físico de uso exclusivo paro crionçus, sendo vedado sua 
utilizClção como 
domicílio pmticular ou estClbelecirnento comerciClI. 

• Do Número de Crianças: 

Atendimento Padrão: São estabelecidos os seouintes pCldrões: 
Podrão 1 - 40 crianços 
Pudrão 2 - 60 crianços 
Podrão 3 - 80 crianças 

Em qualquer dos padrões, devem ser priorizuDos os vaoClS para otendirnento no 

berçário. 

Atendimento Especial: 
Mínimo de 30 crianças quando houver: espClço físico reduzido, dificuldade 

de transporte para outra creche próxima, necessidade absoluta de atendimento 

às crianças. 
Mais de 100 criunças quando houver: espClço físico adequado, salas, 

área de lazer, refeitório, recursos humanos suficientes, dificuldade de acesso a 
outra creche próxima, inexistência de atendimento às crianças, arou de carência 
da comunidade. 

• Formação e Qualificação: 
-Os educadores controtados pela creche para atuar diretamente com 
as crianças deverão ter conhedmentos necessários sobre educação 
infantil 
-A formClçõo dos educadores, coordenadCl pela SMED, será garanti· 
da através de processo permanente de estudos e planejamento, 
qualifiCClndo o otendimento às criClnças onde cuidado e educação se 
complementClm na forma de ações educotivus. 

• Adequação à modolidade de atendimento e 00 número de crian
ças atendidas: 

Modalidade de atendimento N° de crian§as N° de educadores 

Berçário - O a 2 anos 08 
Maternal - de 2 até 4 anos 15 

Jardim AeB - a partir de 4 25 
anos até 6 anos 

2.3.3- DO ATENDIMENTO A SAÚDE 
• Do atenção integral 

01 
01 

01 

-A creche, com apoio da Unidade de SoúJe mois próximo C1ssume a 
responsabilidade de viabiliznr ações sionificativos, efi((Jzes, e de bClixo 
custo vollodus puro CI promoção dCl soúde, prevenção e diagnóstico 
precoce de doenças; ~ 
-As crionços devem receber alimentuçõo em quantidade e qualiâôcfe 

.,-

I 

i 

I 

I 

I 
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de acordo co~ a idode t; lUlidições físicos; 2.4- DO DIREITO AO ATENDIMENTO E DA EQUIDADE CRIT~RIOS: 
• Da (opacidade Instalada: 
As instalações físicas e equipamentos devem ter condições de 
hobitabilidade, higiene, solubridode, seguronça, preenchendo os 
requisitos básicos (cf. documento anexo). 

2.3.4- DA EDUCAÇÃO: 

2.3.4.1- Do proposto Político Pedngógica e Plano de 
Reordenamento, de codu entidade: 

Adevem ser construídos coletivamente com todos os envolvidos (dirigentes, 
coordenadores, educadores, funcionários, fOl1lílias e comunidade) a partir de: 
. rrincípios e diretrizes do ECA e LOS; 
-dos orientoções do CMDCA/SMED; 
, devem considerar a creche como espaço de educação infantil destacando: 
O rejeito aos direitos das crianças à vivência da Inf6ncia, Contemplando: 

- necessidades, desenvolvimento, diversidade sócio-cultural, possibilitando 
descobrir, conhecer, transformar e recriar o mundo; 
-a organização dos espaços e tempos, qualificando, no cotidiano, as interações 
das crianças entre si e das crianças com os adultos; 
-o planejamento, execução e avaliação das ações educativas valorizando a 
cultura popular, raízes, crenças, desejos e expectativas da comunidade, num 
processo permanente de ação/reflexão/ação de todos os envolvidos; 
-espaço físico viabiliza a concretizoção do proposta político-pedagógico, atra
vés de equipamentos, brinquedos, materiais, áreas internas e externas, pró
prios às crianças de O a 6 anos. 

2.4_1- Necessidade do Serviço de Creche 
(reche Existentes: 
• Comunitárias -Beneficentes -Beneficentes Comunitárias -
Conveniadas 
• lista de espera nas Creches mais próximas. 
- localização das Creches mais próximas e condições de acesso. 

Fonte: Fórum da Região 

2.4.2- Situação da população infantil 
• Elevado grau de desnutrição; 
-Altas taxas de mortalidade infantil; 
• Elevado número de mães adolescentes; 
-Acentuada situação de vulnerabilidade social. 

Fonte: FESC{EDIS(SMS)- Conselho Tutelar 

2.4.3- Baixa renda familiar e baixa escolaridade 
• Níveis mais baixos de renda de chefes de família; 
• índices mais elevados de analfabetismo em especial, mulheres. 

Fonfe: FESC 

2.4.4- Na análise da situação devem também ser levados em considera
ção os condições de infra-estrutura da Vila: 
• Domicílios sub-normais; 
• Abastecimento de água inadequado; 
• Não ter caleta de esgoto cloacal; 
• Vila de ocupação e ou transferida pelo DEMHAB. 

Fonte: DMAE -SMOV -DEMHAB -~ 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSISTENCIA SOCIAL 
PORTO ALEGRE 

COORDENADORIA GERAL DE VIGILÂNCIA EM 
, 

SAUDE 

EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SERViÇOS DE SAÚDE 

REQUISITO BÁSICO PARA CRECHE COMUNITÁRIAS 

Conforme disposto no artigo 91 do ECA, os instalações físicos dos cre
ches devem ter conuicões tísicos de habitobilidoc!e, higiene, snlubridode e segurança 

tmduzidos pelos itens o seguir: 

1- As creches devem ter boos condições de higiene e de conservoção (não ter entulho 
no pátio, monter o estrutura do prédio com monutençõo permanente ... ); 

2 -Os ornbientes devem ser iluminados, ensolarados e bem ventilados. As janelas 

devem ser voltadas paro o exterior; 
3- Devem ser abastecidas pela rede público de abastecimento d'água (OMAE); 
4- Devem possuir reservatório de água autonomia de 48 horas e limpo urna vez por 

ano (mínimo); 
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FESC: 

Terão atendimento prioritário as comunidades com as seguintes características: 
• População em situação de risco social e/ou pessoal; 
• Inexistência ou carência de serviços de Assistência Social (públicos, filantrópicos, 

ou conveniados); 
• Inexistência de equipamentos ou serviços de Assistência Social da FESC, próprios 

ou conveniados; 
• Viabilidade de estabelecimento de convênio ou parceria com entidades públicas e/ 

ou privadas; 
• deliberações da 111 Conferência do Assistência Social. 

-TRANSPORTE E CIRCULAÇAO 

SMT: 

-Sinaleiras e rótulos: 
A instalação de equipamentos para segurança viária e fluidez do trânsito 

como sinaleiras e rótulos depende do análise técnica considerando o volume de veícu
los e pedestres, número de acidentes, proximidade de escolas, população atendida e 
áreas de cruzamentos perigosos. 
-Quebra-molas: 

Inviável tecnicamente no maioria dos casos, além de obedecer legislação 
específico do CONTRAN; 
-Sugere-se priorizar o atendimento de demandas relacionadas à segurança viária em 

áreas de escolas e outros equipamentos públicos (exemplo posto de saúde). 
-Sugere-se que nos principais sinaleiras de grande fluxo de pedestres coloque-se equi

pamentos de sinalização sonoro paro o apoio de portadores de deficiência visu~ 
-....) 
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AREAS DE LAZER: ILUMINACÁO PÚBLICA 

.:. 

SMAM: 

• Poderão ser demandados: urbanização total, ou reformas de praças; recupe
ração de recantos em parques; implantação de equipamentos de lazer; espor
te (canchas de bochas, e etc) e recreação em parques e praças administrados 
pela SMAM; 

• O atendimento de implantação de equipamentos de esporte e recreação em 
áreas da SMAM fica condicionado à análise das dimensões da área, sua topo
grafia e da presença de equipamentos ou outro obstáculo físico; 

• Não serão atendidas demandas em áreas particulares, estaduais e federais. 

ESPORTE 

SME: 

• Não serão atendidas demandas em áreas particulares, estaduais ou federais; 
• Serão atendidas demandas de construção de equipamentos esportivos (campos 

de futebol, quadras, cancha de bocha, etc) e equipamentos de lazer (playground, 
recantos infantis, etc), bem como sua conservação, nas áreas sob sua adminis
tração; 

• Para implantação de equipamentos esportivos e recreativos nos espaços públicos 
da cidade (praças, parques, centros comunitários, . ..), a SME deverá ser consulta
da para emitir parecer técnico relativo ao uso específico'dos mesmos, garantindo a 
sua ativação. 
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SMOV/DIP: 

Não serão atendidas demandas que: 
• Visem a eletrificação de vilas(jnstalação de posteação e rede em áreas que não 

contam com essa infra-estrutura, com a finalidade de abastecer as residências e 
não exclusivamente de instalar a iluminação pública) , pois são de competência 
da CEEE; 

• Impliquem em extensões de rede de baixa tensão em vias não regularizadas 
• Iluminação específica, como campos de futebol, vôlei, bocha, etc .. (as demandas 

devem ser encaminhadas a SME ou SMAM) 

CULTURA 

SMC: 

Critérios para a política de descentralização da Cultura: 
., Organização 
E fundamental e é exigência da atividade cultural que haja cidadãos organizados e 
interessados na propiciação de um trabalho cultural. A cultura deve respeitar a realida
de da região e para isso necessita do engajamento da comunidade. 
Sugere-se a constituição de coletivos (ou conselhos, ou núcleos) culturais que dêem 
suporte, divulgação e continuidade às atividades culturais. A culminância do processo 
deverá ser o autonomia da região. 
-(oodiçóesJémicoHlo local 
O espaço deverá apresentar condições mínimas para realização de eventos culturais. 
Acústica, visibilidade, ventilação, etc, são aspectos importantes a serem considerados 
para localização de eventos em locais fechados, no sentido de dotar aos artistas as 
melhores condições pora apresentação dos seus espetáculos. No caso de oficinas de 
arte, critérios semelhantes e adequados a cada área da oficina deverão ser levados 
em conta. O projeto de descentralização conta com uma equipe de técnicos que fará a 
avaliação de cada local indicado pela comunidade. A avaliação será feita em co~nto 
com a comunidade. 00 
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SANEAMENTO BÁSICO 

DEP: 

-Órgão responsável pela implantação, recuperação e manutenção do sistema de macro 
e micro -drenagem e coleta de esgoto sanitário em redes unitárias ( águo do chuva e 
esgoto na mesmo rede); 
- Orgão responsável pelo manutenção e aperfeiçoamento do sistema de drenagem 
natural tais como: valas, sangas e arroios; 
- Não é implantado rede pluvial em ruo não pavimentado, pois trata-se de uma rede 
que funciono aberto para proporcionar o captação do águo da chuva. (asa contrário, 
ocorreria entupimento do rede, devido o areia e lixo que seriam carregados paro dentro 
da mesma; 
-Quando do canalização em áreas particulares ocorre a necessidade da autorização do 
proprietário; 
-As obras de drenugem ou redes unitórias deverão equacionar os problemas de escoa
mento das águas pluviais no seu conjunto, ou seja, 00 resolverem os problemas locais 
não devem gerar ou agravar os situações à jusante (sentido em que correm os águas 
de uma corrente fluvial). Isto significo que os novos redes devem ser estendidos até os 
redes, canais ou corpos receptores integrantes do sistema, já existentes, tendo estas 
condições de receber os novos contribuições; 
-Em estradas o drenagem é realizado em valos e/ou calhas laterais. 

DMAE: 

Descrição dos Critérios para Impl~ntação 
de Redes de Abastecimento de Agua 

Eliminatórios Básicos 

1. Com situação fundiária indefinida: 
São áreas suscetíveis a ações de despejo quando se tratar de ocupação 

a remoção pelo Poder Público. Como as ocupações em leitos de rua, praça, área de 
escola e oulros. 
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2. Situar-se fora do perímetro urbano: 
O lançamento de infra-estrutura em meio rural fere o planejamento do 

cidade além de elevar os custos de manutenção. 
3. Ser área de risco ou inundável: 

Nestas áreas o lançamento de infra-estruturo poderá agravar a situação 
local (erosão ou alagamentos), além de solidificar uma ocupação impróprio à mora
dia. 
Além dos ciladas, considera-se imprópria aquela área no qual a predominância de 
rocha for igualou superior a 60% da área em análise. 
4. Condições desfavoráveis de vazão e pressão. 
5. Local onde haja necessidade de obras a montante: 

Verifica a necessidade de investimenlo em obras institucionais para o 
atendimento da demanda. 
6. Loteamentos Clandestinos: 

Os loteamentos clandestinos deverão ser analisados segundo os critérios 
utilizados pelo DMAE para estes casos. 

Critérios Classificatórios 

As demandas classificadas serão contempladas de acordo com a 
priorização e hierarquização da comunidade, considerando os recursos disponíveis para 
cada região. 

Descrição dos Critérios para Implantação 
de Redes de Esgoto Cloaca I 

Eliminatórios Básicos 

1. Com situação fundiária indefinida: 
São óreas suscetíveis a ações de despejo quando se tratar de oglpa

ção e remoção pelo Poder Público, como as ocupações em leitos de "fua, 
praça, órea de escola e outros. 
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2. Situar-se fora do perímetro urbano: 

O lunçumento de infro·estruturu e/11 meio rUlul fere o plunejomento da 
ridutle ulólll de elevur os custos de mClnutençõo. 

3. Ser área de risco ou inundável: 
Nestas óreos o lonçomento de infrn·estruturo potleró ngrovor o situação 

loml (erosão ou olognrnentos), ulém de solidifÍlm uma ocupClção imprópria à moradia. 
Além dus citudos, consideru-se illlpróprin uquelu ÓWO 11(} quol (J predominância de 
rocho lor igu(JI ou superior o 60% dn óreo em anólis8. 

4. Não ter abastecimento regular: 
Áreos que nõo possuem c}bustecilllcnto e (Írens rurais, tem uma produ

~ão de Clfluentes menor e poderão ut!lizor-se do solo pma infiltração de seus efluentes. 
No que se relere no saneamento, o (}bnstecimGlilo dr. óDun deve preceder à rede de 
esgoto 

5. Custo - benefício inviável: 
Os porômetros utilizodos poro avnlioção deste item sõo: 

a) -distâncio do sistema a ser implantado ao ponto de lançamento. 
b) -grau de densificação du órea alvo. 
c) - tipo de solo, verificando u existência de rocllCl no local. 
d) - topografia, pora verificação de inversão dn rede e custos de escovação e 

escoromento. 

6. Loteamentos Clandestinos: 
Os loteamentos clandestinos deverão ser anCllisCldos segundo os critérios 

utilizodos pelo DMAE pora estes casos. 

7. Ruas isoladas de qualquer sistema sem ponto de 
lançamento adequado: 

Consideram-se pontos de lançamento C1dequodos: 
(J) rede coletora do DMAE em operação; 
b) rede pluvial nõo assoreoda e em profundidade compatível com as exigências do 
projeto. 
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Critérios Classificatórios 

1. Ordem de priorização no Orçamento Participativo. 
Tomando por base a hierarquia de cada região é aferida a pontuação 

conforme a seguinte tabela: 

Prioridade no OP Pontos 
1° a 3° 30 
4° a 6° 25 
7° a 10° 20 
11° a 15° 15 
16° a 20° 10 
21° a 25° 05 

2. Custo e benefício - 5 a 20 Pontos 
Serão considerados na pontuação os parâmetros citados no item 5 dos 

critérios eliminatórios. 

3. Ligação ao sistema de esgoto sanitário: 
3.1" Áreas onde o DMAE tem rede de esgoto sanitário implantadas e em operação, 

com tratamento - 20 pontos; 

3.2- Áreas onde o DMAE tem rede de esgoto sanitório implantados e em operação, 

sem tratamento - 30 pontos. 

4. Ligação à rede pluvial - 10 pontos. 
Ligações feitas com utilização de fossa séptico individual e ligadas à 

rede pluvial. 

5. Esgoto a céu aberto - 20 pontos. 
Este item serve como avaliação do grau de salubridade a que está sub-

metida a população. ~ 
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6. Projeto que constitua em proteção a manancial - 30 -Solicitação da comunidade através do Orçamento Participativo, da instalação de um 

pontos. Ponto em sua região; 
Projeto em áreas que contribuem para despoluição de arroios, nascentes -Análise do viabilidade do ponto, pelo SMIC, obedecendo critérios anteriormente des-

ou barragens. critos paro Feira Modelo, considerando-se em relação à população, locais de grande 

7. Condições urbanísticas favoráveis - 10 pontos. 
Áreas que possuem troçado mais definido sem possibilidade de remanejo 

de casos e alteração de acessos. 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

SMIC: 

1.1. ABASTECIMENTO ALIMENTAR E ÁREA RURAL 

1.1.1 As Feiras Modelo são equipamentos de abastecimento de hortigranjeiros cujos 
comerciantes são divididos em ramos, comercializando lodo o lodo, com bancos padro
nizados e controle de preços e qualidade efetivado pelo fiscalização permanente. 
Os critérios técnicos que determinam o viabilidade da abertura destas feiras são as 
seguintes: 
- População num raio de 1000 metros do ponto de colocação da feira superior a 
6.000 habitantes; 
-Local com visibilidade, preferencialmente próximo a praças, em condições de mínimo 
transtorno aos moradores em relação a garagens, linhos de ônibus, fluxos de veículos 
e pedestre; 
-Sugere-se ruo com pavimentação condizente. 

1.1.2 Os Pontos de Oferta podem ser descritos como pequenas feiras de hortigronjeiros 
com comercialização direto de produtores o consumidores. Paro que se ins~1le um 
Ponto de Oferto é necessário: 

46 

aglomerado residencial, que determinam o tamanho do Ponto de Oferta e consideran
do a existência de produtores que não utilizam agrotóxicos; 
-Reunião com a comunidade para discussão de suo viabilidade; 
-Contato com as Associações de Produtores, feito pela SMIC ou pela comunidade; 
-Reunião entre a SMIC, a comunidade e os produtores a fim de viabilizar a abertura e 
iniciar a relação entre as partes. 

1.2 APOIO A INICIATIVAS ECONÔMICAS POPULA
RES 

1.2.1 Bolsos de Educação paro o Trabalho e Cidadania têm como objetivo atender 
pessoas que se encontram à margem do mercado de trabalho, possibilitando o forma
ção profissional paro capacitá-Ias poro a atividade econômico. A seleção do público 
será realizado a partir dos regiões que priorizarem no Orçamento Participativo, de 
acordo com os critérios gerais. 

1.2.2 O projeto de Apoio às Iniciativas Econômicas Populares procura estimular o 
desenvolvimento de atividades econômicas organizados de formo coletiva ou individu
ai, cuja produção de bens ou serviços seja capaz de gerar renda suficiente para auto
sustentar os grupos atendidos pelo projeto. 
O apoio estutura-se em quatro eixos básicos: o) apoio à capacitação profissional e 
gerencial; b) apoio à comercialização; c) apoio no busca de linhos de financiamento; 
d) cedência de equipamentos e/ou espaço físico; e) desenvolvimento de projetos de 
geração de rendo em assentamentos e reassentamentos. 
Critérios de participação: a) comprovar carências econômicos; b) grupos organizados 
de, no mínimo, 05 pessoas ou produtores individuais, com, no mínimo, 10 empreen-
dimentos por região; c) desenvolver atividade econômica na região. ::::i ..... 
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1.2.3 As Feiras Comunitários do Projeto Convívio procuram potencializar os políticos 

••••••••••••••• 
CRITÉRIOS REGIONAIS 

•• 
paro o setor de artesanato, artes plásticas, antigüidades e produção própria (malharia, 
confecção) através do incentivo à produção e à comercialização, administrando feiras 
em espaços públicos. É o caso também das feiras comunitárias. 
Assim, siío seus objetivos: o fomento o pequenos empreendimentos, o desenvolvimen
to da auto-organização dos expositores das feiras, o desenvolvimento econômico e 
cultural dos setores, a potencialização da capacidade das feiras, como pontos de cria
ção cultural alternativos, propiciando o convívio social. 

Critérios de montagem e participação: 
1. Tem que haver interesse por parte da comunidade através do Orçamento Participativo; 
2. Tem que haver, no mínimo, um grupo de 30 (trinta) pessoas; 
3. Os requerentes por um box devem morar próximo ao local da feira. 

1.3 APOIO AOS EMPREENDIMENTOS 

1.3.1 Desenvolver Áreas Econômicas Descentralizadas: Proporcionar infra-estrutura e 
fomento em locais da cidade com vocação ou qualidades para desenvolver atividades 
econômicas, que levem a um dinamismo da região de forma harmônica com o conjun
to da cidade (Centros de Bairro; Corredor Cultural). 
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Os Critérios Regionais não são obrigatórios mas, indicativos. Cada região tem 
autonomia para utilizá-los, pois constitui-se numa referência para uma hierarquização 
mais justa e democrática. 

São os seguintes: 
• Prioridade da microrregião ou comunidade; 
• Carência do serviço ou infra-estrutura; 
• População atingida. 

Estes critérios não são absolutos e precisam ser inter-relacionados. Para serem 
aplicados é necessário que se eleja um critério prioritário. No caso, elegemos como 
prioritário o critério Prioridade da Microrregião ou Comunidade. Vejamos como funcio
naria na prática: 

1- Cada Associaçõo, Comissõo de rua, etc, faz levantamento de suas necessidades; 

2- Em Assembléia de cada microrregião, as comunidades decidem: 
a) Uma ordem de prioridade por Tema; 
b) Em cada Tema, as demandas hierarquizadas. 

3- Em Assembléia Regional 
Aplica-se cálculo para verificar a hierarquização dos Temas pela região. Como 

são doze Temas, atribui-se notas de 12 a 1. Na soma teremos os Temas de maior 
índice. 

..... 
-....I 
N 
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Exemplo: 

Micro 1 
Política Habitacional 
Assistência Social 
Pavimentação 
Saneamento Básico 
Educação 
Organização da Cidade 
Saúde 
Transporte e Circulação 
Áreas de Lazer 
Esporte e Lazer 
Desenvolvimento Econômico 
Cultura 

Micro 2 
Saneamento Básico 
Política Habitacional 
Pavimentação 
Assistência Social 
Educação 
Organização da Cidade 
Saúde 
Transporte e Circulação 
Desenvolvimento Econômico 
Áreas de Lazer 
Cultura 
Esporte e Lazer 
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12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Educação 
Pavimentação 
Saneamento Bósico 
Política Habitacional 
Assistência Social 
Saúde 
Organização da Cidade 
Transporte e Circulação 
Cultura 
Esporte e Lazer 
Áreas de Lazer 
Desenvolvimento Econômico 

12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Resultado das prioridades Temáticas da região: 

Política Habitacional 
Pavimentação 
Saneamento Bósico 
Assistência Social 
Educação 
Organização da Cidade 
Saúde 
Transporte e Circulação 
Áreas de Lazer 
Esporte e Lazer 
Desenvolvimento Econômico 
Cultura 

32 pontos 
31 pontos 
31 pontos 
28 pontos 
28 pontos 
20 pontos 
19 pontos 
15 pontos 
9 pontos 
7 pontos 
7 pontos 
7 pontos 

--..J 
VJ 
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4- Como Hierarquizar as obras em cada Tema: 

a) Considera-se primeiramente o critério Prioridade. 
b) Como exemplo citamos a pavimentação: 

A 1 º rua a ser pavimentada dentro da hierarquia da região será da micro ou 
comunidade que selecionou a pavimentação em 1 º lugar. A 2º rua será da que selecionou 
em 2º lugar, e assim sucessivOl:nente. Em caso de empate, ou seja, duas micros ou 
comunidade selecionarem o Tema em questão em 1 º lugar, aplica-se o segundo crité
rio, que é o da Carência do Serviço ou infra-estrutura. Persistindo o empate utiliza-se o 
critério população atingida. Em último caso, persistindo o empate, utilizam-se critérios 
específicos para cada tema: 

Paro pavimentação: 
• acesso à escola; 
• linhas de ônibus; 
• acesso à Posto de Saúde; 
• vias de abastecimento; 
• vias inter-bairros. 

Para Polftica Habitacional e Saneamento B6sico: 
• Número de famílias beneficiadas. 

A microrregionalização tem sido uma forma de ampliar a participa~ão das co
munidades que normalmente não comparecem às reuniões e facilitar a organização 
das demandas. No entanto, se a regiõo ainda nõo está microrregionalizada, os critéri
os aqui apresentados, assim mesmo poderão se utilizados. Para que os critérios pos
sam ser utilizados, basta que se considere as comunidades (Associações de Morado
res, Comissão de Rua, etc.) no lugar de microrregião. Neste caso, haverá muitos empa
tes, o que exigirá das lideranças um esforço redobrado durante o processo para que os 
critérios sejam seguidos na íntegra. 
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o presente Regimento Interno, Critérios Gerais, Téc
nicos e Regionais foram discutidos e aprovados durante 
novembro e dezembro de 1998 e janeiro de 1999 pelo 
conselho do orçamento participativo de Porto Alegre, em 
exercício. 

Expediente 
Publicação editada pela Coordenação de Co
municação Social da Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre. 

Maiores informações: 
1) Fone 156 

2) GAPlAN 

3) CRC 

Fone: 216·1301 

Fone: 224-4400 
Ramal: 2572 / 2569 
E-maU: crc@gp.prefpoo.com.br 

tiragem: 20.000 exemplares. 

Administração Popular 

End: Praça Montevideo,l O 
telefone: 224-4400 

fevereiro/99 

--...,J 
~ 
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ANEXO 5 



DEZEMBRO A JULHO 
DO ANO SEGUINTE 

CO/lselho leÚIlf! para discussões 
exUaordillárlas e f!spf!cífícas 
(1"'''"f!/ltu Intemo. crltélios. 

elc.) até a pO:ise 
do /lOVO COllsel/lu. 

• COllsel/1O laz acompallll. 
1IIf!lIlo da votação 

lia Câmara. 

Prf!paratlvos para 
J.' Rodada nas 

reelões e tf!lI1áticas. 

OUTUBRO A DEZEMBRO 
CO/lselho rllúfle com secretarias 

para dlscutu ° Plallo de 
Invesllmelllo. 

'COP aprOva o Pla/KJ de 
Investimentos e Consel/lelros 

assinam documf!nto 
1f!~lentf! ao Plallo de InvestI
mf!ntO:i pala suas re,lões, ttl
máticas f! para toda a cidade. 

MARÇO A JUNHO 
Reunlfle • • p/enárlBS 

Intermediárias 
(Re,'ões e TemátlcBS): 

- E.co/ha d .. demandas l' Rodad. plenárias 
reelonals e temáticas: 

'Governo presta contas 
do Plano de Investimentos 
do aI1') anterior e aprese~ 

til o do ano atual; 
'Gol'flmo apre.enta cII
térlas e métooos para o 

e temas prlorltArlos nas 
re,lÕes e t.mátlcas; 

-Eleição do r •• tante dos 
del.,ados propcJ(clonal ao 

número de pre •• ntes na reunião 
Intermediária de maior quorum; 

'Ór,ãos de ,ollemo preso 
tam InformllÇões para 

Instruir a dlscugão da 
comunidade • apresentam 

2' Rodad. Plenárias 
re,'ona/s e temáticas: olçamento do ano se

euinte, cJecldldo no COP; 
'Comunidade avalia PI. 
no cJe Investimento do 

al/O antellor; 
'Eleição de de/elados 

suas PIOpostBS; 
'Crlação das comlgões de 

acompanhamento e fiscalização 

'Apresentaçiio pelo,o
vemo da despe.a e estimativa 

da receita do ano .e,ulnte; 
de obras; • Entre,a pelas 16 re,/ões 

"Reativação dos fóruns de 
sellllços nas le,'ões; 

proporcionai ao /.-....................... \ 
númelo de pleseme. j:(:}}::::}::::::\ 

e temáticas das prlorld. 

na rodada. ............... • COpo Conselho do Orçamento 
::::))::::})?A . Partlclpatlvo discute e vota r ::;:;:::::::;::;:::::~ 

des e demandlu; 
'Eleição dos con.elhelros 
do orçamento- 2 tltu/ales 
e 2 suplente. em cada Lei de Dlretrlze. Orçame~ 

tárlBS pala ,,,,camlnh. 
mento á Climara MunI
cipal até 30 de maio. 

ConselhO discute e \!Ota proposta 
orçamentária. Discussão no COP sobre 
crltéllos para dls trlbulção de recursos: 

'Encaminhamento da proposta 
orçamentálla ao prefeito; 
"COP e GOlfemo entre,am 
ploposta olçamentárla à 
Càmara de Veleadotes. 

Dala limite: 30 de selem~::(:})); 

//::::/::::::: :t~ ,'ão e temática. 

Po .. a do no.-o Con..,· 
lho do O,,;amanto PIII' 
t/clpathlo • Inicio d_ 

leunlões; 

• Definição do calflndátlo dll 
dlscugõe.: Relllmenta Inte(/lo, 
eleição da Comluão Paritária, 

.tc • 

'Gaplan elabota propo.ta 
olçamentárla, compatibilizando 

as pllorWades • demandlu 
das le,'ões, 

temáticas e secletallas; 
'PIOPOSta é atIBllsada pela 

Junta flnancella da Pre
feitura, pela Cootdenação 

de GOlfemo. pelas 
secllltarlas. 

• Semlnátlos .obl. ° 
Olçamento Paltlclpetlvo 

para comalh.lra. 
e d.'.,ados • 
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2000 
GAPLAN - Gabinete de Planejamento 

REGIA O I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Nome da Regllo 

Os representantes do Conselho do Orçamento Participativo da Região, juntamente com a Comunidade, definiram 

em assembléia pública aberta à participação de toda população as cinco Prioridades de Governo mais importan

tes para a região, na seguinte ordem hierárquica: 

'.'IIêJy1. 

2° LUGAR 

PRIORIDADE TEMÁTICA I I I I I I II I I I 
Nome da PrIoridade Tem6t1ca 

SUB~M I I I I I I I I I I I 
Nome do SuIHIwn da PrIoridade T em6t1ca 

3° LUGAR 

PRIORIDADE TEMÁncA I I I I I I I I I I I 
Nome da PrIoridade Tem6t1ca 

SUB~EM I I I I I I I I I I I 
Nome do Sub-item da Prioridade Tamélica 

4° LUGAR 

PRIORIDADE TEMAnCA I I I I I I I I I I I 
Nome da Prioridede T em6t1ca 

SUB~EM I I I I I I I I I I I 
5° LUGAR 

PRIORIDADE TEMA nCA 

SUB~EM 

Nome do Sub-item da Prioridade T emélica 

I I I I I I I I I I I 
Nome da Prioridede Tem6b 

I I I I I I I I I I I 
Nome do Sul>-Kam da Prioridade Tem61ica 

Porto Alegre, __ de _______ de 1999 

Conselheiro Titular Conselheiro Titular 

ConM4heiro Suplente Conselheiro Suplente 

... 
.~ ~~:,l':'~·· 

~'.'. . 

·.;<··,: .. :\i,:·· .. : 

,,:~~~~,'.: 
" .. ::-.... ~~) !E:~1:: 

.)ProduçIodeLoe.~' ':. 
PMneI~(sMov) 
E~tSMEo) 

b) EnIInoFunduIenIII (t·.8·"") , .... ~~~;.;; "'PFq'Q~."nnI 
: ~de .loYen.eAdub (~r.me$EJA) :'\;{~):~'-X::"::,::">:',,,':"b)=~:=I(t:, . 

~~SociII 
(FESC) . 

.) Atêi1din18rCo. crienQa e ~ .. 
b~lt.mlla· 
c) AténdimentO • pop tIIç60 ..... 
d) Griipoade~ da 3" ~. 
e) AtendImento 1108 portedotM da ~fIcia . 

.. ~~~. 
é) ApCiiO i ......... 

,~.. ':; .. 

.... ~~(SMC)' J)~ .. ~CUturais 
.b,)AIIV~.dÍIOerIlr, da dLra . 

" <:)~. __ dÍl~ 
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.. '. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2000 -..,--o.'::> " 
..;' ? f .~! 

GAPLAN - Gabinete de Planejamento -----...-
.~ JfJrtI,~j~ ~ f~, ''''\I f~~~~~-:;t~~: 
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TEMATICA: 

TEMA: 

SUB-TEMA: 

PRIORIDADE SUB-TEMA: D 

ENQUADRAMENTO: 

DpoLlTICAS/DIRETRIZES DOBRASIINVESTIMENTOS 

DAÇOES/EVENTOS (CUSTEIO) DESTUDO I PROJETO 

HIERARQUIA: O 
DESCRiÇÃO: 

OBJETIVO: 

HIERARQUIA: O 
DESCRiÇÃO: 

OBJETIVO: 

HIERARQUIA: O 
DESCRiÇÃO: ", 

OBJETIVO: 

HIERARQUIA: O 
DESCRiÇÃO: 

OBJETIVO: 

DATA: I I 1 I 19 19 1 
Conselheiro da Temática Conselheiro da Temática 

PMPA - Protocolo de Recebimento 
DATA: I I 1 I 19 191 

GAPLAN 
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2000 . .,.---. 
GAPLAN - Gabinete de Planejamento ............ ..".. 

"'IM"" I I I I I I I I I I I I I I I I 

ORqAM.NTO 
PARTIC.PATIVO 
~-~~ 

Nome da Região 

IPRIIORIDA[)E TEMATICA I I , I I I I I I I I I I I , I 
Nome da Prioridade Temática 

I I I I I I I I I I I I I I I I 
Nome do Sub - item da Prioridade Temática 

I I I I I 
Ordem de Importância do Pedido da RegiAo 

DESCRIÇAO DA DEMANDA PELA COMUNIDADE 

I I I 

I I I 
METRAGEM SOLICITADA I I I I I I I I I I , I , I 

I I I I I I 
Metros - pavimentajo e Saneamento Básico 

I I I I I I I I I I I I I 
Nome do bairro 

I I I I I I 
Nome da vila 

PROGRAMA ~ HIERARQUIA H~i;l~;'ôJ IDADEGIi] 

POPULAçÃO 1''''''1 :+'~t DATA fii~~f'z~:,\t;.i:\~Icf#tl';,;~~J BAIRRO t\~;3?~*:lii?';l 

VILA 
LOGRADOURO 1,"'!,)~J4ilkilw;if::B1f!:,,~t.hq~J CADASTRADO. 

(CTM) ~SIM f!ElNAO 

N° PROCESSO OU OFICIO: 1"'\'1~";í.*\:Wfi:r~~~;f:*fff!;1ffif>':lA":f;Y,1 

REGIÃO 

I I 
Conselheiros GAPLAN DATA 

1. Data limite da entrega das demandas: até o dia da plenária da 2a. rodada; 
2. Data limite para alterações das demandas: 25 dias aPÓs a plenária da 2a. rodada; 
3. Nlo serlo aceitas demandas.sem assinatura dos conselheiros. 
4. Nlo serlo aceitas demandas de pavimentaçlo e saneamento básico sem o respectivo croqui. 
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MAPA DA OBRA SOLICITADA 
PREENCHA O MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA RUA COM SUAS DEVIDAS TRANSVERSAIS E PARALELAS 

.•.... 
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O~· Ctlbtnlt. de ,..' .... 'j.m.nto 

~o· Unldad. de """0 M Governo 

U(;lÃo 

lIi 
HiJW.rr Ã-NA 'flO·ILHA.S 

~ .. 
NOROESTE 

U!Sn 

~ 00 PINHEIRO 

NOIttli 

NO*DI!stE 

P.u.TI!NQ!i 

ltÉhiNOA 

OLÓIUA 

clttJalRO 

CRISTAL 

CENTR0-SUL 

ExtREMo-StrL 

EIXO DA SAL T AZAR 

SUL 

CENTRO --

I' rRlORIDADE 

NOTAS 

~ANEA~IENTO BAslCO - REDE DE AGUA 

~_~I':~_\IE_NT-º.!!AsICº-=-f.~GQ.TºJ'Lt)VIAL 
SAUDE REFOR~IA_ A~IPI.IAÇAO E 
~ONSTRUçAo 

PAVI~IE~Ao 

PA VIMENTAÇÃO 

POLlTICA HABITACIONAL - URBANIZAÇAo 

PAVI~IENT AçAo 

PA\'IME:-;T~A.O __________ 

PA Vn"E:-J...T~O --

POLÍTICA HABIT ACIONAL -l'RBAN~~O 

p.Ol'-lJ..C.J\..I~.eJI}\~!O"~ -l"RBM:llA5::~_ 

PA VI~IEr-;TAÇAo ------

PAV~I!;~~ç.Aº. ____ . ___ . -_ .. --
POLlI"ICA HABrrACIO~;AL-
REASSENl AMEN 10 

SAI.'DE- REFOR~IA, A~IPLlAÇAo E 
CO:-.JSTRl'ÇAo DEPOSTº~ DE SAl'DE __ . 

POUTICA HAIlITACIO"AL - CO!'SlRl'çAo 
DF UH 

-- -

1'noncl3d.\ Ó ... R0Q'6.\ ~, - ROQ,b.\ - BIIl UII~ 

PRIORIDADES TEMÁTICAS DAS REGIOES OP 2000 - - - J 
-- -- -

l' PRIORIDADE " PRIORIDADE .' PRJORIDAOJ;: 5' PRIORIDADE 

NOTA. NOTAl NOTAI NOTA 1 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATENDI~IENTO A DESENVOL VI~IENTO ECONÔMICO -
FMIÍLIA SAUDE - AMPLI~ÀO DA REDE BASICA POLITICA HABITACIONAL - URBA;,!,~ _PROGR:\MA DE OCl'FAÇAO E RE~JDA. ____ , 

SAUDE - AMPLlAçAO DE SERViÇOS NA POLITICA HABITACIONAL - CONSTRUÇÃO DE A95ISTÉJ-;CI:\ SOCIAL - GRUPOS DE 
REDE BÁSICA VNIDADES HABITACIONAIS ~.Ê.N_CI~[Ji..TR"CÉ.IRA ID~ºE __ J\~f~S-ºE I.AZE-'~ _______ ----- -; 

POLÍTICA HABITACIONAl. - ASSISTÊNCIA SOCIAL - A rENDI~-IENTO A 
REASSENT MIENTO CRIAN~A E ADOLESCENTE PAVIMENTA~ÀO SANEM1ENTO BÁSICO - ARROIO 

POLÍTICA HABITACIONAL - REGULARlZAÇAo ASSISTENCIA SOCIAL - ATENDIMENTO-A -l 
SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTO CLOACAL FtiNlDARIA AREAS DE LAZER FAMILIA _. 

POLÍTICA HABITAClONAL- SAUDE - AMPLIAÇÃO OOS SERViÇOS DA REDE SANEAMENTO IJASICO - ESG010 PLUVIAL EDUCAÇAo - EDUCAÇAo INFANTIL O A 6 
REGULARlZAÇÀO FUNDIÁRIA BÁSICA DEP AN09 . 

SAÚDE - CONSTRUçAo DE POSTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATENDIMENTO j 
SAÚDE PAVIMENTAÇAo SANEMI~NTO flA.sICO - ARROIO CRIANÇA E AI~ºL~g:t:!_TE __________ . 

ASSISTÊI-JCIA SOCIAL - ATENDI~IENTO 11 
S . .<\NEAMENTO BÁSICO - ESGOTO PLUVIAL POLITlCA HABITACIONAL - URBANIZAÇAo FAJ\"IÍLlA EDUCAÇAo - ENSrNO FUNDA."-IENTAI. 

SAUDE - AMPLIAÇÃO DE SERViÇOS NA EDUCAçAO - ED\XAÇÃO JOVENS E 
REDE BÁSICA ASSISTÊNCIA SOCIAL· NAS F SANEM lENTO BASICO - REDE DE ÁGUA ~UL TOS - SEJA -- . 

POLÍTICA ll"J3IT,\CIONAL- SAÚDE - CO'-JSTRIIÇAo F ,~~_u-L!J\çAO DE 
EpJol..~ªO - ENSINO FUNDA~IENTAL SANEMIENTO BA~S!Ç<2..:..§~~TO Pf.llylj\L ____ f{.!óQU.L..A~I7.Aç,inf:1.:l:.;nJ"Rlj\_ __ _ ____ J'()~Tn~ 

. --- .. _--
SAIlDE - REFORMA, AMPLIAÇÃO E ASSISTENCII\ SOCIAL - ATENDI~IENTO A [lESEI,\'''1 \-I~IFN 10 F('(lr-;Ô~IIC'-' 
CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE FAMILIA pR..0.9.BcI\\I"IlU~('\ 'PI~) E RIII~DA _._ ,\RHS Il~ I.AlrR ---- --- --- -. 
SAUDE - CONSTRUçAo DE POSTO DE ASSIT~NCIA SOC!J\L - A 1 ENDI~IENTO A 
S.~UDE ~º~L~ÀO_~.rJ!,Il.T A ______ . __ .~ ____ ,. ED!--'C:}\ç::\n_E"~I~~F1CND}\~Jõ..I-J.:r AI. __ I~AVI~IFXr l\ç1\O -- -". -.---~-

I'OLITICA HABITACIONAL - CONSTRUÇÁO SAULJE - :\~lrllAçÁO 1ll1S SER\'IÇUS DA 
!l.E UNIDADES HABITACIONAIS SANEA~IENTO BÁSICO - ESGOTO CLOACAL REDE BASIC"~ ._ EDUCAçAO - E~<;~) INrAND.L __ ,._~ 

POLlTICA IIABIT ACIONAL - C0NSTRl'ÇÁO DE ASSISTÉ'JCIA SOCIAl., ATENDI~IENTO Á DESE~IV ECONÔMICO' PROGRAMA DE 
SAI-JE~~IE~nO B_~1~Ç~-ºIiQ!'--,\G!.JL... ~IDADES HABITACIONAIS FA~IÍLlA ----_ .. _----_._- _ ... - .Qc.1.I'?A.ç:~O~_REliY~ __ . _. ___ .. _~~ .. --
SAl'DE - REFORt-.!J\, AMPLIAÇÃO E 
CONSTRl:çAo DE POSTOS DE SALIDE SANEAMENTO BÁSICO - ARROIO PAVIMENTAç:ÃO TRANSPORTE E CIRQJLAÇÀ_9 _____ . __ 

POLITICA HABITAClONAI.- ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATENDI~IF.NTO A EDl'CAÇAO- EDI.·C'AÇAo INFANTIL nA 6 
~ULARIf:.A,çAo Ft!NDIARl~ FAMILlA ~ª------------------ ~:.r:~l-!IA.s:,~O __ .. __ . __ .. ___ - -- . --
ASSISTE:-;CIA SOCIAL - ATEI'DIMENTO A DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-
r.A,~IIL1A CULTURA, EQl'IPA.~IENTOS CULTIlRAlS PROGRA.\lA DE oCUPAçAo E RENDA SANEA_~IEr-:l(O BAsICO. ESGOr() PU'VIAL 

..... 
00 ..... 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 
GAPLAN • GlbI ... ,. d. PI .... I.menlo 
UPG • Unld.de do Pllno d. Gov.mo 

R&OIOl:S 
SANEAMENTO BÁSICO 

HUMAITÁlNAVEG.IILHAS , 
NOROESTE 

LESTE 

LOMBA DO PINHEIRO 

NORTE 

NOftDESTE -
PARTENON --_. -- -----

~NG~------ _ _L 
GLORIA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 
GAPLAN - Gabinete de Planejamento 
UPG - Unidade de Plano de Governo 

REGIÓES PRIORIDADE DA REGIÃO 
NOTA PESO SUBTOTAL 

HUMAIT ÁlNA VEG/lLHAS O 4 O 

NOROESTE O 4 O 

LESTE 2 4 8 

LOMBA DO PINHEIRO 5 4 20 

NORTE 5 4 20 

NORDESTE 3 4 12 

PARTENON 5 4 20 

RESTINGA 5 4 20 

GLÓRIA 5 4 20 

CRUZEIRO O 4 O 

CRISTAL I 4 4 

CENTRO-SUL 5 4 20 

EXTREMO-SUL 5 4 20 

EIXO BALTAZAR 2 4 8 

SUL 1 4 4 

CENTRO O 4 O 

TOTAL 
------------ -- ---- - -~-

SMOV 2000 • Distribuição de Recursos 2000.xls - 28/09/99 

PLANO DE INVESTIMENTOS 2000 
DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS 

PA VIMENTAÇÃO - SMOV 

cARtNCIA DE INFRA-ESTRUTtJIU POPULAÇÃO DA REGIÃO 
NOTA PESO SUBTOTAL NOTA PESO SUBTOTAL 

I 4 4 2 2 4 

I 4 4 4 2 8 

1 4 4 3 2 6 

3 4 12 2 2 4 

I 4 4 3 2 6 

2 4 8 I 2 2 

I 4 4 3 2 6 

I 4 4 2 2 4 

2 4 8 2 2 4 

I 4 4 3 2 6 

I 4 4 1 2 2 

2 4 8 3 2 6 

4 4 16 I 2 2 

I 4 4 3 2 6 

I 4 4 3 2 6 

1 4 4 4 2 8 

TOTAL RECURSOS RECURSOS 
PONTOS ./. (M) 

8 2,27 398 

12 3,41 597 

18 5,11 895 

36 10,23 1.790 

30 8,52 1.491 ' 

22 6,25 1.094 

30 8,52 1.491 

28 7,95 1.392 

32 9,09 1.591 

10 2,84 497 

10 2,84 497 

34 9,66 1.690 

38 10,80 1.889 

18 5,1 I 895 
I 

14 3,98 696 I 

12 3,41 597 

352 100,00 17.500 

-00 
~ 
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POPULAçÃO POR REGIÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

REGIÃO NOME HOMENS MULHERES TOTAL , 
1 HUMAIT AlNAVEGANTESIILHAS 22.926 25.273 48.199 
2 NOROESTE 58.382 69.192 127.574 
3 LESTE 52.420 58.031 110.451 
4 LOMBA DO PINHEIRO 24.079 24.289 48.368 
5 NORTE 42.886 45.728 88.614 
6 NORDESTE 12.170 12.091 24.261 
7 PARTENON 54.521 59.606 114.127 
8 RESTINGA 22.209 23.790 45.999 
9 GLÓRIA 17.915 19.524 37.439 
10 CRUZEIRO 31.004 33.948 64.952 
11 CRISTAL 14.140 15.914 30.054 
12 CENTRO SUL 47.634 53.763 101.397 
13 EXTREMO SUL 11.840 12.065 23.905 
14 EIXO BALTAZAR 40.491 45.566 86.057 
15 SUL 30.213 32.624 62.837 
16 CENTRO 118.601 152.693 271.294 

TOTAL 601.431 684.097 1.285.528 
Fonte: Relatório GAPLAN/CRC/SPMlSMS. 

OBS: Distribuição das regiões segundo nova regionalização, com os dados do Censo 1996 do IBGE. 



•• r·~················· •••••••••••• ~rrrr~rrrrrrrr. 
DISCRIMINAÇAO OOS INVESTIMENTOS ·2000 

6ROAO DISCRIMINAÇAO .110 .120 .130 .180 .210 4280 .270 .330 .331 TOTAL % 

1 CM 300.000,00 150&.000,00 . . .50&.000,00 0,87 

1.1 Obras I Instalações 300.000.00 
1.2 Equlp material pormanenta 164.000.00 

2 OP 2.000,00 8.000,00 7.000,00 0,01 
2.1 Obra. o InstataçO .. 2.000.00 
22 Equlp material permanento 11.000.00 

3 POM 10.000.00 . . 10.000,00 0,01 
3.1 Equtp. matorlllparmlnente 10.000.00 

• DEP 1128.000,00 100.000,00 272.000,00 . 800.000,00 1,12 

4.1 Obrl. o Instalaçõ.s 428.000,00 
42 Obre. d. Mlcrodrenag.m 272.000,00 
43 Rlcup .• Roconstruçlo d. reda. 100.000,00 
4.4 Eaul!>. mllerlolDermonanto 100.00000 

8 SECAR 1.000,00 . . 8.000,00 0,01 
5.1 Equlp. matarlalparmanonte 5.000,00 

• SME a8.000,OO 83.000,00 138.000,00 0,17 
8.1 Obraa e Instalaçõ.s 70.000,00 
8.2 Equlp. material permanente 50.000,00 
8.3 FUNOESP· 15.00000 3.00000 

7 OAPLAN 11.000,00 11.000,00 0,01 
7.1 Equlp. matorlal permanento 5.000,00 

a SMC 181.1100,00 411.000,00 221.1100,00 0,28 
8.1 Obras e r.formo d. espaços cu"uraia 50.000,00 
6.2 Equlp. matorlal permanente 10.000.00 
8.3 FUNCUlTURA 25.000.00 
8.4 FUMPAHC 131.500.00 10.000.00 

• SOM 4011.000,00 18.220,00 . 1011.310,00 1128.1130,00 0,88 
9.1 Restauraçlo do Paço Municipal 400.000,00 
92 Equlp. material permanento 15.000.00 
9.3 Obras 8 In.tala~e. 5.000.00 
9.4 FMOCA 3.220.00 105.31000 

10 SMA 112.000,00 10.000,00 33.000,00 11111.000,00 0,18 
101 R.forma Ed.Jost Montaury 112.000.00 
102 Equlp. material parmlnente 10.000.00 
10.3 Modernlzaclo Admlnl.tra~v. Obras· elo 33.000 00 

-00 
0'1 
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DISCRIMINAÇAO DOS INVESTIMENTOS .2000 

OAoAo DISCRIMINAÇAO 4110 4120 4130 4180 4210 4210 4270 4330 4331 TOTAL .~ 

11 SM~ 
. ' 

43.400,00 8.1811.800,00 . 8.208.000,00 10,23 
11,1 Equlp. mllorlal permanente 5.000,00 
11.2 o.saproprlaçee. 8,000,000.00 

11.3 Modernlzaçlo Flacal BIO ·Equlpamenlos 38.400.00 
11.4 Modernl18ç80 Fiscal BIO . Obra. 185.600,00 

12 SMOV 4.180.000,00 100.000,00 44.833.200,00 49,213.200,00 81,30 
12.1 Construç80 a Pevlmontaçlo do vias Urblna. ·BIO 16.120.200.00 
12.2 Plvlmentaçlo Eslrada. Municipal. 1.125.000,00 
12,3 111' Parlmetral . BIO 28.813.000,00 
12,4 Equipamentos 8 material permanenle 50.000,00 

125 Extonslo do Redo Elélrlcl 50.000.00 
12.8 Consorvaçao de redas· equlpamantos a material 

permanente 50,000,00 

127 Recup"rlçlo de Obras de Ana 120.000,00 

128 ProJelo Centro 5000.00 
129 Conllruçao a relorma prédios publlcos 50000.00 
12,10 GUllbe Vivo 20,000,00 

12.11 Reconltruçlo de Vias Oelerlorada. 100000,00 

12,12 Vias .struturals 1,000,000,00 
12.13 Pav, Eltrada Afonso L. Marlanta • ( 

ealaçao Ir.nabordo lomba) 10,000.00 

12,14 Re.tauraçlo Vladulo OIévlo Rocha 200000.00 

12,IS PI.ta da Eventos 500,000,00 

12,18 Sovaro Oulllul 1.000,000 00 

13 SMEO 380.000,00 278.000,00 10.000,00 400.000,00 1.078.000,00 1,34 
13,1 abril I Inltallç6es 300,000,00 

13,2 Reforma e ManutançAo de prédio. escolar.s 90,000.00 

13,3 Equlp, • matarlal permanente 278,000,00 

13.4 Auxllo dlSp. capital 400,000,00 
13.5 Aqul.lçao d. Prldlos 10,000.00 

14 SMIC 111.803,00 211.1144,00 828.347,00 1,03 
14,1 Obrll e InslallçOe. 280,000.00 

IH Equlp. e mllerlol pormanonla 200,000,00 
14,3 FUNMERCAOO 331.803,00 16,544,00 

----

-00 
-.....J 
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OROAO DISCRIMINAÇAo 

II SMT 

15.1 abril de Clrcullçlo a TransPQrt.s 

15.2 Corredor Norte/Nordeste ·BNOES 
15.3 Clrcul.çlo e Trlnsport •• BNDES 
15.4 Prog. Cruzomentos Porlgo,os BIO 
155 POIT 

15.8 Plano Vlarto da Clrculaclo . FINEP 

1. IMS 
111.1 HPS • FONPLA T A 
18.2 abri' alns!allçO", 

111.3 Equlpamenlos e motorlll parm.nente 

18.4 REFORSUS 

18.5 FMS 

17 SPM 

17.1 Equlp. moterlol parmonente 

17.2 G.o-Proce .. amento e oulros 

18 SMAM 

18.1 Obr.a a Ina!alaçO .. 

1112 Ara •• da risco 
te3 Equlp. mltarl.1 parmon.nt. 
t8.4 GUllblViva 

185 Gllp'o dI Iventos Pq. Mauricio S. Sobrinho 

t8.8 PrOdlo .ede da SMAM 

187 Fortaleclmanto In,tituclon.l· BIO 
t8.8 Fundo PrO·Amblenta 

11 EOM 

19.1 AqulslçOe, de Equlplmentos· BIO 

t9.2 ConvOnlo OMAE • BIO 

19.3 Sentenças JUdiciais 

194 Encargo, despesas exerctclos anterior., 
19.5 Aqul,lçlo do pr6dio. 

19.8 Aumento Capital Empresas Governamentais 

TOTAL GERAL 

OescrlçAo dos alamento, de d.speu: 
4110· ObrlS alns!allço., 
4 t 20 . Equlplm.nto, a mo"'rlll parm.n.nt. 
4130 ·lnvesUmantos am raglml de execuçlo .special 
4190· Santenç.' Judlcl6rlas e OEA capllal 
4210· Aqulslçlo delmovels 

4110 

3.320.000,00 

3.320.000,00 

3.221.500,00 

51.000,00 

3.175.500 00 

. 

4115.000,00 

155.000,00 
100.000.00 

10.000.00 

50.000,00 

50.000,00 

50.00000 

13.788.803,00 

4280· Consti1ulçlo ou aumento d. capital d. Empresas Comerclll, ou Flnancolra, 
4270 . Conc .... o de omprhtlmo, 
4330 • Trlnlor'ncl •• I InltllulçO .. Prlvodes 
4331 . Auxilio paro dlspasas d. capilll 

DISCRIMINAÇAO DOS INVESTIMENTOS ·2000 

4120 4130 4110 4210 4210 4270 4330 4331 TOTAL "Ao 

1.250.000,00 · . . 8.570.000,00 10,18 

4.090.000,00 
1.000.000,00 

150.000,00 
5.000,00 

5.00000 

1.507.812,00 703.888,00 · 5.438.000,00 1,77 

513.500,00 

797.312,00 

51.888,00 

710.50000 138.50000 

11.000,00 . . 11.000,00 0,02 

5.000,00 

10.00000 

180.000,00 · . 59'.000,00 0,74 

t40.oo0,oo 

10.000,00 
30.00000 

3.123.000,00 310.084,00 264.000,00 10.000,00 208.200,00 3.808,284,00 4,81 

3.123.000.00 

208.200.00 
210.084,00 

100.000,00 

254.000.00 

10.00000 

5.888.878,00 51.387.488,00 310.084,00 214.000,00 10.000,00 208.200,00 108.310,00 400.000,00 80.280.881,00 100,00 

-00 
00 
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NOTAS: 

01. A despesa da Administração Direta de R$ 661.760.000,00, retirada as transferências de R$ 83.520.514,00 para a FESC, DEMHAB e DMlU é de R$ 
578.239.486,00. 
02. No investimento da Administração Direta estão incluídos os Fundos que totalizam R$ 721.377,00 assim distrubuídos por secretarias: 

a) SME: R$ 18.000,00, 
b) SMC: R$ 166.500,00, 
c) SGM: R$ 108.530,00, 
d) SMIC: 348.347,00, 
e) SMAM: R$ 80.000,00 

03. Excluído o Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 245.000.000,00 
04. No total do custeio está incluído o valor de R$ 2.368.200,00 referente aos Servo de Terceiros-BID. 

rrrrrr~ 
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DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 2000 1 . j-,---
OIl~AME"'O 
~ _t _____ _ (Excluídos CARRIS, EPATUR E PROCEMPA - preços de 10 /07/1999 em R$ 1,00) 

, ~ , . 12.593.663.00 60:93 'In: :-'-lh illl '" ~~ 172.200.00 0,83 20.668.7()Q.00 100. 

lH' \IH \1) 13.000.000.00 34.74 IH l)"'q '-lJ IHI ~q ~ I 13.487.000.00 36.05 37.416.244.00 

1l\III' 29.000.000,00 47.55 .' 1 h'X 1 ()X 00 :" 1.91 327.453,00 0.54 60.985.561.00 

1 .".,.- 55.644.800,00 36,15 ~q fl~7 h1f\.(){) ;X.17 39225.734.00 25,48 153.928.170.00 

01. Transferências da Administração Direta para as Autarquias e Fundação: R$ 83.520.514,00 
a) FESC: R$ 20.568.709,00 
b) DEMHAB: R$ 32.916.244,00 
c) DMLU: RS 30.950.000,00 

02. Operações de Crédito (empréslimos previstos) para investimentos: 
Administração Direta: RS 53.290.000,00. Empréstimos previstos'BIO (Pavimentação Comunitária, 3" Perlmetral, Macrodrenagem, 
Muder<"Ld~d\J AJIlII"isli J\.va e rortJ:CCimC::t~ :::~"t\Jrtnnail. RNf1F<; Irnrrpdor ~lorte Nordeste e AIJrgame~tfl tja jJ.v p"rln (~(\nçalvps\ 
FONPLATA, (ArroIo DilúvIO e HPS), CE.F. (Pró·moradla), cu. (Pro· Saneamento) e fINEP. 
Administração Indireta: R$ 9.978.200,00. Empréstimos previstos: PIMES, PRÓ'GUAIBA e Pró·Saneamento). 

03. CM· Cãmara Municipal, GP' Gabinete do Prefeito, PGM· Procuradoria Geral do Município, DEp· Departamento de Esgotos Pluviais, 
SMC· Secreta na MUnicipal da Cultura, SECAR· Secretaria Extraordinária de Captação de Recursos e Cooperação Internacional, SME . 
Secretaria ~~unicipal de Esportes, Recreação e Lazer, GAPLAN· Gabinete de Planejamento, SG~A- Secretaria do Governo Municipal, SMA· 
Secretaria Municipal de Admmistração, SMF· Secretaria Municipal da Fazenda, SMOV· Secretaria Municipal de Obras e Viação, SMED· 
Secretaria Municipal da Educação, SMIC· Secretaria MuniCipal da Produção, Indústria e Comércio, SMT- Secretaria Municipal dos 
Transportes, SMS' Secretaria Municipal da Saúde, SPM· Secretaria do Planejamento Municipal, SMAM· Secretaria MuniCipal do Meio 
Ambiente, EGM- Encargos Geral do Município, RC· Reserva de Contingência, FESC- Fundação de Educação Social e Comunitária, DEMHAB· 
Departamento Municipal de Habitação, DML\..> DepartJmento Municipal de Limpeza Urbana, DMAE- Departamento Municipal de Água e 
Esgotos . 

100. 

100. 

100. 


